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I. Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ Wójt co roku do dnia 31maja przedstawia radzie gminy raport ostanie
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów,
strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Przystajń do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości gminy.
II. Informacje ogólne
2.1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Przystajń leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie
kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej.
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Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina
posiada powierzchnię 88,85 km2. Stanowi to: 0,03 % powierzchni kraju, 0,72 % powierzchni
województwa śląskiego, 10,00 % powierzchni powiatu kłobuckiego. W skład Gminy wchodzi 19
miejscowości, skupionych w 17 sołectwach.
Tab. 1. Powierzchnia miejscowości w gminie Przystajń
L.p

Miejscowość

Powierzchnia /ha/

1.

Antonów

197

2.

Bagna

3.

Bór Zajaciński

268

4.

Brzeziny

519

5.

Dąbrowa

427

6.

Górki

358

7.

Kamińsko

602 (+ lasy: 2282)

8.

Kostrzyna

374

9.

Kuźnica Nowa

219

93

10. Kuźnica Stara

285

11.

Ługi-Radły

637

12. Michalinów

99

13. Mrówczak

166

14. Podłęże Szlacheckie

324

15. Przystajń

1310

16. Siekierowizna

131

17. Stany

388

18. Wilcza Góra

231

19. Wrzosy

94
Razem:

8885

Gminę zamieszkuje ok. 5900 mieszkańców. Stanowi to: 0,02 % ludności kraju; 0,13 % ludności
województwa śląskiego; 7,18 % ludności powiatu kłobuckiego.
Gęstość zaludnienia Gminy Przystajń wynosi 66,6 osób/km2; dla porównania powiatu kłobuckiego
- 97,9; woj. śląskiego-394,3; kraju-121,5 osób/km2.
Najwyższym wzniesieniem gminy jest Dębowa Góra - 301,2 m n.p.m. (lasy w Kamińsku).
Gminę opływają dwie rzeki: Liswarta i Pankówka z dopływami. Lasy zajmują 30 % powierzchni
gminy. Występujące gleby należą głównie do typu bielicowego /pseudobielice/, rzadziej do typu
gleb brunatnych.
Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego 1 stycznia 1999 r. Parku
krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.
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2.2. Demografia
Tab. 2. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Przystajń.
L.p

Miejscowość

1.

Antonów

2.

Bagna

3.

Ludność
31.12. 2017

Ludność
31.12.2018
174

173

45

44

Bór Zajaciński

300

300

4.

Brzeziny

324

332

5.

Dąbrowa

93

97

6.

Górki

209

202

7.

Kamińsko

168

165

8.

Kostrzyna

301

301

9.

Kuźnica Nowa

95

97

10. Kuźnica Stara

444

437

11. Ługi-Radły

411

415

12. Michalinów

83

82

13. Mrówczak

169

168

14. Podłęże Szlacheckie

309

302

2269

2280

16. Siekierowizna

117

117

17. Stany

190

186

87

88

135

136

5923

5921

15. Przystajń

18. Wilcza Góra
19. Wrzosy
Razem gmina:

Tab. 3a Struktura ludności w gminie na 31.12.2013 r.
Ludność w wieku Mężczyźni
0 - 6 lat
237
7 - 15 lat
421
16 - 18 lat
144
19 - 65 lat
1885
pow. 65
327
Ludność ogółem
3014

Kobiety
225
375
138
1726
580
3044

R-m
462
796
282
3611
907
6058

% ogółem
7,63
13,14
4,65
59,60
14,98
100,00

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety
Przedprodukcyjnym
762
693
Produkcyjnym
1925
1631
Poprodukcyjnym
327
720
Razem

R-m
1455
3556
1047
6058

% ogółem
24,02
58,70
17,28
100,00
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Tab. 3b Struktura ludności w gminie na 31.12.2018 r.
Ludność w wieku
0 - 6 lat
7 - 15 lat
16 - 18 lat
19 - 65 lat (60)
Pow. 65 lat (60)
Ludność ogółem

Mężczyźni
203
277
98
1974
386
2938

Ludność w wieku
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym
Razem

Kobiety
225
375
138
1673
767
2983

Mężczyźni Kobiety
578
543
1974
1673
386
767
2938
2983

R-m
1121
3647
1153
5921

R-m
405
537
179
3647
1153
5921
% ogółem
18,94
61,58
17,28
100,00

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba ludności w gminie Przystajń w stosunku do
roku 2017 praktycznie nie zmniejszyła się.

2.3. Przedsiębiorczość, bezrobocie
W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z terenu gminy Przystajń:
- na koniec 2017 r. zarejestrowanych było 278 przedsiębiorców,
- na koniec 2018 r. zarejestrowanych było już 317 przedsiębiorców,
W całym 2018 r.:
- założono nową działalność gospodarczą - 35 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą - 124 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą z zawieszeniem - 32 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą z jej wznowieniem - 22 przedsiębiorców,
- zakończyło działalność gospodarczą - 17 przedsiębiorców,
Tab.4a. Bezrobocie /stan grudzień 2015 r./
Z liczby bezrobotnych
Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych z prawem do
zasiłku

O

K

O

K

% ogółem

350

153

41

11

11,7

Stopień natężenia
bezrobocia
(%)
9,9

Tab.4b. Bezrobocie /stan grudzień 2017 r./
Z liczby bezrobotnych
Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

% ogółem

174

91

34

15

19,5

6

Stopień natężenia
bezrobocia (%)
4,6

Tab.4c. Bezrobocie /stan grudzień 2018 r./
Z liczby bezrobotnych
Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

% ogółem

162

84

29

12

17,9

Stopień natężenia
bezrobocia (%)
4,3

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest stały spadek stopnia natężenia bezrobocia w gminie Przystajń.
Na koniec 2015 r. wynosiło ono 9,9 %, na koniec 2017 r. - 4,6 %, a na koniec 2018 r. - 4,3 %.
2.4. Gminne jednostki organizacyjne
Zadania publiczne realizują następujące gminne jednostki organizacyjne:
1/ Urząd Gminy Przystajń
2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni
3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni
4/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
5/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
oraz instytucje kultury:
1/ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni.
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III. Informacje finansowe i inwestycyjne
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Przystajń
Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet Gminy. Budżet Gminy jest rocznym planem
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.
Głównymi składnikami dochodów budżetowych są:
- dochody własne, czyli udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych i osób
fizycznych, a także wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych,
od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych oraz dotacji i subwencji,
- dochody majątkowe, czyli środki ze sprzedaży majątku Gminy, wpływu z tytułu przekształcenia
prawa wieczystego oraz środki uzyskane na dofinansowanie inwestycji.
Subwencje i dotacje to formy finansowania Gminy przez budżet państwa. Dotacje mają charakter
uznaniowy i zawsze przeznaczane na realizację zadań publicznych (np. sprawy Urzędu Stanu
Cywilnego, wypłata 500 +, „Dobry start” czy przeprowadzenie wyborów, które jest zadaniem
zleconym gminie). Subwencje natomiast służą realizacji zadań własnych gminy (np. oświata utrzymanie szkół).
Tab.5. Podstawowe wskaźniki budżetowe
L.p.
1.
2.
3.
4.

Wskaźnik
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
Udział wydatków majątkowych w majątkowych ogółem
Zadłużenie ogółem
Poziom wolnych środków

zł.
8 507 786,02
11 351 127,63
7 680 517,00
1 888 700,00

Tab.6. Planowane i wykonane dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach
31.12.2018 r. (w zł)

Wykonanie
Stopień
31.12.2018 r. (w zł) realizacji planu

udział w
dochodach
ogółem

Bieżące

24 239 617,26

24 447 340,79

100,85 %

89,83 %

Majątkowe

5 472 242,78

2 768 828,07

50,59 %

10,17 %

29 711 860,04

27 216 168,86

91,60 %

100 %

Ogółem:

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2018 r. to 4 595,54 zł
(liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. to 5 921 osób).
Tab.7. Struktura dochodów Gminy
Rodzaj dochodu

Kwota zł.

Udział w dochodach ogółem

Dochody własne

8 507 786,02

31,26 %

Subwencje

8 177 221,00

30,05 %

Dotacje

8 890 601,01

32,66 %

Dotacje i środki z programów UE

1 701 814,75

6,25 %

27 216 168,86

100 %

Razem
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Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2018 r. stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa
– 8 890 601,01 zł, które stanowiły 32,66%. Subwencje w kwocie 8 177 221,00 zł stanowiły 30,05
% budżetu, a dochody własne w kwocie 8 507 786,02 zł co stanowiły 31,26 %, natomiast dochody
na projekty z udziałem środków unijnych stanowiły 6,25 %.

Dział

Tab.8. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie

Dochody
plan po
zmianach
31.12.2018 r.

Dochody
wykonane
31.12.2018 r.

1

2

3

4

010
400
600
700
710
750
751
752
754
756
758
801
852
854
855
900

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.,
gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoż.
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem:

%
%w
wykonania dochodach
ogółem
ogółem
5

6

2 620 989,95

1 428 740,84

54,51

5,25

612 000,00

694 093,78

113,41

2,55

721 795,09
87 501,00
3 000,00
135 503,46

721 650,56
25 474,80
3 000,00
181 800,61

99,98
29,11
100,00
134,16

2,66
0,09
0,01
0,66

55 697,00

50 553,95

90,76

0,18

300,00

300,00

100,00

0,00

12 500,00

12 247,79

97,98

0,04

6 343 459,33

6 742 560,64

106,29

24,77

8 270 955,89 8 279 030,61
1 197 118,14 1 115 618,64
359 594,46
358 047,90
45 000,00
28 135,29
6 433 899,00 6 261 923,55
2 815 546,72 1 315 989,90
29 711 860,04 27 216 168,86

100,09
93,19
99,57
62,52
97,33
46,74
91,60

30,42
4,10
1,32
0,10
23,01
4,84
100,00

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Najwięcej
środków w budżecie Gminy wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze, a od 2016 roku
ogromną część wydatków stanowi realizacja programu „Rodzina 500 +” i „ Dobry Start”
Tab.9. Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe

Rodzaj wydatków

Plan po zmianach
31.12.2018 r. (w zł)

Wykonanie
31.12.2018 r. (w zł)

Stopień
realizacj
i planu

udział w
dochodach
ogółem

Bieżące

22 934 982,51

22 089 326,48

96,31%

66,06%

Majątkowe

13 927 178,87

11 351 127,63

81,50%

33,94%

Razem

36 862 161,38

33 440 454,11

90,71%

100,00%
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Tab.10. Udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem
Dział

Wyszczególnienie

010
400
600
700
710
750

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Ogółem:

751
752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

Wydatki
wykonanie
31.12.2018
8 040 553,14
407 127,25
1 079 543,75
79 831,54
40 002,05
2 702 411,16

udział w
wydatkach
ogółem %
24,04
1,22
3,23
0,23
0,12
8,08

50 553,95

0,15

300,00
513 075,25
101 829,67
0,00
8 881 868,50
110 679,53
877 581,45
489 158,96
6 279 130,14
2 974 209,05
751 583,72
61 015,00
33 440 454,11

0,00
1,53
0,30
0,00
26,56
0,33
2,62
1,46
18,77
8,89
2,44
0,18
100,00

Wynik operacyjny deficyt: Wykonanie: 6224285,25 zł.
Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy:
- dofinansowanie w kwocie 1163980,35 zł zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Przystajń etap – VI” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- dofinansowanie w kwocie 400854,47 zł zadania: „Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul.
Kwiatowa (Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).
- dofinansowanie w kwocie 11944,78 zł zadania: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podłężu Szl.”
w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw
- dofinansowanie w kwocie 268049,61 zł. projektu pn. „Dogonimy najlepszych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020
- dofinansowanie w kwocie 269784,79 zł. projektu pn. „Pomagamy najsłabszym” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020
- dofinansowanie w kwocie 514080,00 zł zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Przystajń – zadanie I” z WFOŚiGW w Katowicach.
- dofinansowanie w kwocie 514080,00 zł zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Przystajń – zadanie I” z WFOŚiGW w Katowicach.
- dofinansowanie w kwocie 67600,00 zł zadania: „Budowa otwartej strefy aktywności w
miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński” w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury
Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym.
Dochody z majątku:
- dochody w kwocie 19570,88 zł. uzyskane ze sprzedaży i recyklingu samochodów pożarniczych.
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Tab.11. Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu
Plan

Wykonanie

13 927 178,87

% wykonania

11 351 127,63

81,50%

Wydatki inwestycyjne gminy Przystajń w 2018 r. zamknęły się kwotą aż. 11 351 127,63 zł.
Tab.12. Podstawowe inwestycje w gminie w 2018 r.
L.p.

Wyszczególnienie

zł

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (wykonanie projektu) - etap IX

60 000,00

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Podłężu Szl. - etap VIII

7 000,00

3.

Budowa sieci wodociągowej w Siekierowiźnie

5 500,00

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Przystajń ul. Słoneczna,Targowa i Polna

2 577 638,36

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajn ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej
Przystajń ul. Kwiatowa

1 264 900,36

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej etap VII – Antonów i Kuźnica Nowa oraz budowa
dodatkowego zbiornika na wodę pitną

3 823 311,87

7.

Zakup sprężarki na ujęcie wody.

8.

Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa

9.

Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka (wykonanie projektu)

10.

Przebudowa drogi dojazdowej do pół relacji Mrówczak - Kuźnica Stara (zakup map)

11.

Zakup działek pod drogi gminne

12.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej

13.

Dofinansowanie zakupu autobusu dla warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce

14.

Wdrożenie oprogramowania FINN w Urzędzie Gminy

15.

Zakup samochodów pożarniczych

16.

Dotacje dla OSP

17.

Zakup z montażem siłowni zewnętrznej FS Górki

18.

Ogrodzenie placu zbaw w Ługach-Radłach FS Ługi-Radły

19.

Termomodernizacja remizo-świetlic w Podłężu Szlacheckim i Ługach-Radłach

27 761,10

20.

Budowa hali sportowej w Borze Zajacińskim ( wykonanie dokumentacji)

44 895,00

21.

Rozbudowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Borze Zajacińskim

34 920,99

22.

Wykonanie nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej

27 000,00

23.

Wykonanie tablicy interaktywnej z projektorem SP w Przystajni i PSP w Borze Zajac.

46 252,92

24.

Zakup Dygestorium dla Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim

25.

Budowa chodnika przed oddziałem przedszkolnym w Kostrzynie

17 896,99

26.

Modernizacja kuchni w GPP w Przystajni

59 998,20

27.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

31 549,50
802 710,89
27 500,00
208,40
30 500,00
94,55
3 000,00
12 300,00
225 740,73
2 000,00
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14 500,00
4 599,45

4 920,00

6 000,00

28.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I

1 744 437,00

29.

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Kolejowa

22 536,00

30.

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Przemysłowa

67 896,00

31.

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór

39 114,63

32.

Budowa oświetlenia ulicznego w Mrówczaku

33.

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Bór Zajaciński

74 385,08

34.

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajń

88 188,19

35.

Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
Gminach Przystajń i Miedzno

21 500,00

36.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń ( wykonanie
dokumentacji aplikacyjnej)

10 050,00

37.

Modernizacja sukiennic i kapliczki w Przystajni

54 075,54

38.

Modernizacja kapliczki w Podłężu Szlacheckim

41 636,88

39.

Zakup kosiarki spalinowej ( GOKSiR)

1 5015,00

9 594,00

Wieloletnia prognoza finansowa
Zaciąganie pożyczek, kredytów czy też emitowanie obligacji jest niezbędne do sfinansowania
zamierzeń rozwojowych ujętych w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz
zadaniach inwestycyjnych. Wysokość zadłużenia jest planowana na bezpiecznym poziomie z
zachowaniem dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 234 ustawy o
finansach publicznych oraz wskaźnika łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1
ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem. Wskaźniki są monitorowane i spełniane, a
ich poziom jest poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości. Dług Gminy Przystajń na dzień
31.12.2018 r. wynosi 7 680 517,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 450 517,00 zł i
zaciągniętych obligacji 5 230 000,00 zł.
Planowana kwota długu w latach 2019 – 2028 wynosi: 2019: 8 846 257,00 zł, 2020: 8 147 653,00
zł, 2021: 7 335 161,00 zł, 2022: 6 113 107,00 zł, 2023: 5 033 195,00 zł, 2024: 3 976 128,00 zł ,
2025: 2 940 576,00 zł, 2026: 1 905 024,00 zł., 2027: 969 472,00 zł., 2028: 0,00 zł.
Planowany wynik budżetu w latach następnych: 2020: 698 604,00 zł, 2021: 812 492,00 zł,
2022:1 222 054,00 zł., 2023: 1 079 912,00 zł, 2024: 1 057 067,00 zł, 2025: 1 035 552,00 zł,
2026:1 035 552,00 zł, 2027: 935 552,00 zł, 2028: 969 472,00 zł.
Planowane wydatki na obsługę długu w latach następnych : 2019: 135 000,00 zł, 2020: 245 800,00
zł, 2021: 239 500,00 zł, 2022: 299 800,00 zł, 2023: 283 400,00 zł, 2024: 236 900,00 zł, 2025:
187 000,00 zł, 2026: 137 500,00 zł, 2027: 88 000,00 zł., 2028: 44 000,00 zł.
3.3 Realizacja funduszu sołeckiego
Podstawowe wskaźniki:
1) udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy:
plan: 271747,13 zł; wykonanie: 246397,91 zł.
2) liczba projektów w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.
3) liczba osób biorących udział w tworzeniu Funduszu Sołeckiego – 322.
4) wykaz zadań Funduszu Sołeckiego:

12

Tab.13. Wykaz zadań Funduszu Sołeckiego w 2018 r.
Sołectwo
Antonów

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Wykonanie
(zł.)

Remont garażu przy budynku strażnicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa

8 996,26

Zakup wyposażenia kuchni do remizo-świetlicy Antonów-Kuźnica Nowa

1 600,00

Utrzymanie tradycji i folkloru kultury wsi poprzez organizowanie imprez

500,00

Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"

0,00

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"
Razem:
Bór Zajaciński
Brzeziny

Utwardzenie drogi gminnej nr 678033S kamieniem
Remont garażu OSP Wrzosy-Brzeziny

7 000,00
11 944,62
Razem

18 944,62

Zakup krzeseł do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa

3 300,00

Zakup kosy spalinowej

2 000,00

Zakup lodówki do kuchni do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa

1 850,00

Renowacja stołów do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa

3 220,00
Razem

Górki

13 496,25
18 303,64

Budowa oświetlenia ulicznego w Brzezinach
Dąbrowa

2 400,00

10 370,00

Zakup z montażem siłowni zewnętrznej plenerowej

14 564,57

Kamińsko

Wymiana podłogi w budynku remizo-świetlicy OSP Dąbrowa

13 460,00

Kostrzyna

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej

7 500,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

4 150,00

Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej

0,00

Organizacja pikniku rodzinnego

0,00

Budowa chodnika przed budynkiem przedszkola w Kostrzynie

6 404,37
Razem

Kuźnica Nowa

Zakup kosy spalinowej

1 738,00

Budowa placu zabaw przy remizie OSP w Kuźnicy Nowej

0,00

Remont garażu przy remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa

8 309,44

Organizowanie dożynek w miejscowości Kuźnica Nowa

600,00
Razem

Kuźnica Stara
Ługi-Radły

17 676,58

Remont drogi dojazdowej do pól w Kuźnicy Starej

10 647,44
24 108,00

Remont remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły

5 000,00

Dokończenie ogrodzenia placu zabaw oraz doposażenie w urządzenia
rekreacyjne

4 599,45

Remont garażu w OSP Ługi-Radły

7 550,09

Wykonanie renowacji strojów ludowych

5 000,00
Razem
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22 149,54

Mrówczak

Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej nr 678005S w Mrówczaku

3 211,38

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S

10 000,00
Razem

Podłęże
Szlacheckie

Wykorytowanie i utwardzenie drogi frezem na działce o nr 335
pomiędzy Michalinowem a Podłężem Szlacheckim

17 330,00

Doposażenie kuchni w remizo-Świetlicy w OSP Podłęże Szlacheckie
Razem
Przystajń

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór

Stany

21 330,00

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Kolejowa

6 000,00

Zakup strojów dla KGW Przystajń

5 610,20

Wykonanie remontu drogi na odcinku od nr 29 do 33 w Siekierowiźnie

35 610,20
0,00

Odwodnienie drogi gminnej 678033S w miejscowości Stany

9 440,00

Położenie kostki brukowej za świetlico-remizą Górki -Stany

3 590,00

Organizacja dożynek

500,00

Wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie Przystajń

500,00
Razem

Wrzosy

4 000,00
24 000,00

Razem
Siekierowizna

13 211,38

14 030,00

Zakup wyposażenia kuchni do remizo-świetlicy OSP Wrzosy-Brzeziny

3 500,00

Cyklinowanie i pomalowanie podłogi remizo-świetlicy OSP WrzosyBrzeziny

6 500,00

Wykonanie i montaż szafek odzieżowych w garażu

1 965,02
Razem
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11 965,02

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Informacja o nieruchomościach gruntowych (stan na dzień 31.12.2018 r.)
Gmina Przystajń posiada grunty o łącznej powierzchni 97,15 ha. Nieruchomości te gmina nabyła:
- nieodpłatnie z mocy prawa jako część mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem
samorządu terytorialnego,
- nieodpłatnie na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w drodze cywilno-prawnej
(umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny).
I. Budynki niemieszkalne: szt. 3 z działkami o powierzchni 0,9259 ha; w tym:
1) pompownia w Przystajni – ujęcie wody
2) pompownia w Borze Zajacińskim – stacja uzdatniania wody
3) budynek Urzędu Gminy Przystajń ul. Częstochowskiej /część lokali oddana w najem UPT/
4) nieruchomość lokalowa z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku w m. Podłęże
Szlacheckie- pow. użytkowa 86,16 m2 - dz. nr ewid. 415/7
II. Budynki oświatowe: szt. 7 z działkami o powierzchni 4,34 ha; w tym:
1) budynki Szkoły Podstawowej w Przystajni - oddane w trwały zarząd
2) budynki Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - oddany w trwały zarząd
3) budynki Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni z oddziałami w Przystajni, Górkach,
Kostrzynie i Kuźnicy Starej - oddane w trwały zarząd (Kostrzyna – lokal z udziałem w
nieruchomości wspólnej).
III. Obiekty kulturalne i sportowe: szt. 12 z działkami o powierzchni 3,77 ha; w tym:
1) remizo-świetlica Przystajń
- w użyczeniu GOKSiR Przystajń
2) budynek na stadionie sportowym w Przystajni - w użyczeniu GOKSiR Przystajń
3) remizo-świetlica Kamińsku
- w użyczeniu OSP Kamińsko
4) remizo-świetlica Kuźnica Stara
- w użyczeniu OSP Kuźnica Stara
5) remizo-świetlica w Podłężu Szlacheckim - w użyczeniu OSP Podłęże Szlacheckie
6) remizo-świetlica Kuźnica Nowa
- w użyczeniu OSP Antonów-Kuźnica Nowa
7) remizo-świetlica Dąbrowa
- przekazana do korzystania Sołectwu Dąbrowa
8) remizo-świetlica Wrzosy
- w użyczeniu OSP Wrzosy-Brzeziny
9) remizo-świetlica Wilcza Góra
- w użyczeniu OSP Wilcza Góra
10) remizo-świetlica Górki
- w użyczeniu OSP Górki-Stany
11) remizo-świetlica Ługi-Radły
- w użyczeniu OSP Ługi-Radły
12) świetlica wiejska w Kostrzynie
- przekazana do korzystania Sołectwu Kostrzyna.
IV. Drogi gminne publiczne:
Gmina jest właścicielem gruntów pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni: 11,30 ha;
V. Pozostałe grunty
1) stadion sportowy z parkingami w m. Przystajń, ul. Bór 19, o powierzchni 2,40 ha.
2) działki niezabudowane, grunty rolne i leśne o łącznej powierzchni 74,39 ha w tym:
- działki przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 0,65 ha
- grunty leśne - 47,15 ha
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- działki niezabudowane i użytki rolne - 25,49 ha
- działki niezabudowane zakupione pod budowę przepompowni w Kuźnicy Starej i Kuźnicy Nowej
- 1,0207 ha
- działka pod płytą rynku w Przystajni – 0,0877 ha
VI. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych:
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania
- 501,00 zł
- dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali użytkowych - 10 467,30 zł
VII. W 2018 r. nabyto działki:
1) nr ewid. 823/25, 823/27, 823/30, 823/32, 820/2, 815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20, 826/11,
826/17, 826/19, 819/8, 819/10, 819/12, 819/15, 819/17, 817/13, 817/15, 817/17, 817/20, 817/22,
817/25, 817/27, 817/29, o łącznej pow. 1,2342 w m. Przystajń (droga publiczna gminna -osiedle,
Przystajń),
2) nr ewid. 248/2, o pow. 0,1390 ha w m. Kuźnica Nowa (pod drogę publiczną, dojazdową na most
na rzece Liswarcie),
3) nr ewid. 345/5, o pow. 0,4219 ha w m. Kamińsko (pod drogę publiczną),
4) nr ewid. 76/1, o pow. 0,0169 ha w m. Mrówczak (pod drogę publiczną),
5) nr ewid. 80/1, o pow. 0,0051 ha w m. Mrówczak (pod drogę publiczną),
6) nr ewid. 70/3, 70/7, 89/1, 89/3, 89/10 o łącznej pow. 0,1569 ha w m. Ługi-Radły (pod drogę
publiczną - ul. Letniskowa).
VIII. W 2018 r. zbyto działki:
- 1 działkę: nr ewid. 115/1 w m. Kuźnica Nowa o pow. 0,0186 ha.
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Przystajń
Strategia Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022 została przyjęta przez Radę Gminy Przystajń
uchwała nr XIV.147.2016 dnia 8 lutego 2016 r.
W 2018 r. realizowane były następujące zadania, w tym: inwestycyjne w zakresie celów
strategicznych i operacyjnych:
Cel strategiczny 1 INFRASTRUKTURA Nowoczesna infrastruktura techniczna
Cele operacyjne
1.1. Rozwój infrastruktury drogowej.
1) Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa;

Tab.14. Stan dróg gminnych (na 31.12.2018 r.)
w tym o nawierzchni
Długość dróg ogółem
(km)
74,05

twardej ulepszonej
(km)

twardej nieulepszonej
(km)

gruntowej
(km)

47,24

6,42

20,39

2) Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka;
3) Przebudowa drogi dojazdowej do pół relacji Mrówczak - Kuźnica Stara (zakup map);
4) Zakup działek pod drogi gminne;
5) Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni: ul. Kolejowa, ul. Przemysłowa, ul. Bór oraz w
Mrówczaku.
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1.2. Dalsza rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych.
1) Budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Przystajń ul. Słoneczna,Targowa i Polna
2) Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajn ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul.
Kwiatowa

3) Budowa kanalizacji sanitarnej etap VII – Antonów i Kuźnica Nowa
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4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (wykonanie projektu) - etap IX
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Podłężu Szlacheckim - etap VIII (projekt)
7) Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
8) Budowa sieci wodociągowej w Siekierowiźnie (projekt)
9) Zakup sprężarki na ujęcie wody.
Cel strategiczny 2 KAPITAŁ LUDZKI Otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał ludzki
Cele operacyjne
Cel operacyjny 2.1. Podniesienie jakości usług oraz poprawa dostępności edukacji przedszkolnej.
Cel operacyjny 2.2. Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności
zawodowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.
Cel operacyjny 2.3. Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności.
Cel operacyjny 2.4. Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów dydaktycznych, kulturalnych, oraz
sportowo-rekreacyjnych, stworzenie profesjonalnej oferty.
W zakresie w/w celów zrealizowano:
1) Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w Borze Zajacińskim,
2) Rozbudowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Borze Zajacińskim

3) Wykonanie nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej w SP w Przystajni
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4) Wykonanie tablicy interaktywnej z projektorem SP w Przystajni i PSP w Borze Zajacińskim.

5) Zakup Dygestorium dla PSP w Borze Zajacińskim
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6) Budowa chodnika przed oddziałem przedszkolnym w Kostrzynie

7) Modernizacja kuchni w przedszkolu w Przystajni
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8) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Bór Zajaciński

9) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajń
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10) Zakup z montażem siłowni zewnętrznej w Górkach

11) Ogrodzenie placu zbaw w Ługach-Radłach

12) Termomodernizacja remizo-świetlic w Podłężu Szlacheckim i Ługach-Radłach (dokumentacja)
13) Zakup kosiarki spalinowej (GOKSiR)
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Cel strategiczny 3 ŚRODOWISKO Środowisko naturalne wysokiej jakości, ochrona wartości
przyrodniczych i historycznych
3.1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalna gospodarka zasobami.
3.2. Renowacja i ochrona dziedzictwa historycznego i obiektów zabytkowych.
W zakresie w/w celów zrealizowano:
1) Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminach Przystajń
i Miedzno (dokumentacja projektowa)
2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń (wykonanie dokumentacji
aplikacyjnej)
3) Modernizacja sukiennic i kapliczki w Przystajni

4) Modernizacja kapliczki w Podłężu Szlacheckim
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5) Zakup samochodów pożarniczych
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6) Odprowadzanie ścieków
Zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy zajmuje się Związek Międzygminny Panki
- Przystajń ds. Ochrony Wód.
Ogółem do kanalizacji sanitarnej podłączonych jest ok. 920 gospodarstw domowych.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 25 km.
Na terenie gminy funkcjonuje także 159 przydomowych oczyszczalni ścieków.
W 2018 roku liczba przyłączy kanalizacyjnych zwiększyła się o 192, a przydomowych oczyszczalni
ścieków o 114.
7) Gospodarka odpadami stałymi
Odbiorem odpadów i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnowypoczynkowych zajmuje się gmina za pomocą firmy wyłonionej w drodze przetargu. W 2018 r.
był to PZOM STRACH z/s w Konopiskach.
Na terenie gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w
Przystajni ul. Targowa 18A.
Tab.15. Ilość zebranych odpadów w 2018 r.
L.p.

Wyszczególnienie

ton

1

odpady zmieszane

1032,17

2

szkło

107,24

3

plastik

59,95

4

papier

15,59

5

metale

13,00

6

odpady zielone

33,62

7

odpady wielkogabarytowe

97,38

8

odpady budowlane

43,38

9

opony

19,50

10

zużyte urządzenia elektryczne

6,68

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Gmina Przystajń posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego
zagospodarowania gminy Przystajń, które zostało uchwalone przez Radę Gminy Przystajń w roku
2015 wraz z nowelizacją w roku 2016.
5.3.Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego
1) Gmina Przystajń posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który
został uchwalony przez Radę Gminy Przystajń w grudniu 2018 r.
2) stopień pokrycia obszaru gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi
100 %.
3) Gmina w 2019 r. przystąpiła do kolejnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości: Mrówczak, Brzeziny, Stany, Kamińsko.
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Tereny inwestycyjne: Przystajń, Michalinów, Podłęże Szlacheckie

5.4. Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 został uchwalony w roku
2018.
Rewitalizacja - to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne,
ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022, to wieloletni program
działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej,
kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz
stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania,
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022 to dokument, który
zapewnia integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników (w
tym: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców), mających na celu wyprowadzenie obszaru
zdegradowanego z sytuacji kryzysowej – przygotowany został w oparciu o dokładną diagnozę
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze
społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. W celu
jego skutecznego wdrożenia konieczne jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań społeczności
lokalnej, nie tylko na etapie identyfikacji obszarów zdegradowanych, ale również na etapie
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planowania, wdrażania i monitorowania skuteczności środków zaradczych - w postaci projektów.
LPR definiuje zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zaangażowanych w
jego realizację, posiada realny plan finansowy i realny horyzont czasowy, przejrzysty system
monitoringu skuteczności działań i elastyczny system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu.
W 2018 r. rozpoczęto realizację projektu rewitalizacyjnego po nazwą „Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej – rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej
mieszkańców”, którego zakończenie planowane jest w roku 2019.

5.5.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych został przyjęty uchwałą nr
XXXVI.321.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018 - 2019
Zgodnie z w/w programem w 2018 r. wykonano:
1/ wymieniono 422,61 m.b. wyeksploatowanego wodociągu stalowego w Przystajni, przy ul.
Kwiatowej na sieć wodociągową PE100 RC SDR11 Ø125x11,4 wraz z przepięciem istniejących
przyłączy wodociągowych do nowej sieci i wymianą przyłączy w złym stanie technicznym, razem
29 przyłączy.
2/ Wykonano dokumentację projektową na: budowę sieci wodociągowej w Siekierowiźnie.
3/ Zakupiono także sprężarkę na ujęcie wody w Przystajni.
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Zaopatrzenie w wodę
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96 % gospodarstw domowych.
Tab.16. Dane dotyczące sieci wodociągowej
Długość sieci
rozdzielczej
(km)

Liczba punktów
odbioru wody

95,17

2043

Woda /tys. m³/
pobrana z ujęć

dostarczona
odbiorcom

301,9

227,9

Wydajność stacji uzdatniania wody:
- stacja uzdatniania wody w Przystajni – 70 m³/h,
- stacja uzdatniania wody w Borze Zajacińskim – 45 m³/h,
W 2019 r. planuję się budowę dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności
300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn.

5.6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 20152032 został przyjęty przez Radę Gminy Przystajń uchwałą nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada
2015 r. .
W roku 2018 usunięto z terenu Gminy Przystajń 94 Mg (tony) odpadów zawierających azbest.
Usunięcie nastąpiło za uzyskaniem dotacji zewnętrznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 100% kosztów realizacja zadania w
kwocie 35 361,82 zł
W trakcie realizacji zadania wyroby zawierające azbest usunięto z 40 obiektów i miejsc
składowania odpadu, w tym: z 4 budynków mieszkalnych, 10 budynków gospodarczych, 26 posesji
dla azbestu zeskładowanego. Ilość usuniętego odpadu to odpowiednio 9,9 t /19,4 t / 64,7 t.
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5.7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy
współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na
finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu
Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W Programie Współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi w roku 2018,
określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi wskaźnikami:
- liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
- liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych( w tym wolontariuszy);
- liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych; ,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;
- łącznej wielkości finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
- systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania gminy;
- liczby zadań, których realizację zlecono Organizacjom.
Gmina Przystajń współpracuje z następującymi stowarzyszeniami oraz organizacjami
pozarządowymi: 10 z nich w sekcji Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Antonów-Kuźnica Nowa,
OSP w Dąbrowie, OSP w Górkach-Stanach, OSP w Kamińsku, OSP w Kuźnicy Starej, OSP w
Ługach-Radłach, OSP w Podłężu Szlacheckim, OSP w Przystajni, OSP w Wilczej Górze, OSP
Wrzosy-Brzeziny) oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Klub
Sportowy „Płomień-Przystajń; UKS Akademia Sportu Kłobuck; Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; Lokalna Grupa Działania
„Zielony Wierzchołek Śląska”; Związek Harcerstwa Polskiego; Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły
śpiewacze „Koniczynki” i „Lawenda”.
Formy współpracy
Współpraca Gminy Przystajń z podmiotami Programu w roku 2018 obejmowała zarówno
finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie lub powierzenie takich zadań, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (jeżeli zostały podejmowane);
4) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenie
polityki rozwoju;
6) obejmowania patronatem przez Wójta Gminy Przystajń przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe;
7) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na
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wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych
Urzędu Gminy Przystajń ;
8) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom.
Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzenia i wspierania zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W roku 2018 Gmina Przystajń ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujący zadanie w zakresie
ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
w Gminie Przystajń.
W ramach otwartego konkursu ofert zostały złożone następujące oferty:
1/ UKS Akademia Sportu Kłobuck ;
2/ Klub Sportowy „Płomień – Przystajń”;
3/ ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck.
Zawarto następujące umowy na realizację zadań publicznych:
1) „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń 2018 r.” - kwota dotacji:
19 000,00 zł;
2) „Sport to zdrowie!” - kwota dotacji: 2 500,00 zł;
3) „Zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Przystajń w 2018 r.” - kwota dotacji: 28 500,00 zł;
Środki finansowe, które zostały przekazane wykorzystano w całości na realizację zadań
1/ w ramach umowy „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń 2018 r.”
- propagowanie wśród dzieci aktywności ruchowej oraz rozwijanie dyscyplin sportowych w
zakresie gier zespołowych;
- utrzymanie i rozwój bazy sportowej;
- osiągnięcie wyższego poziomu szkolenia dzieci;
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.
2/ w ramach umowy „Sport to zdrowie!”:
- promocja sportu wśród członków Hufca ZHP Kłobuck oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej
z terenu Gminy Przystajń;
- integracja środowiska harcerskiego i nie harcerskiego;
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia poprzez udział
w grach zespołowych;
- tworzenie warunków do uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych oraz zdrowego
i bezpiecznego stylu życia, aktywnych form spędzania wolnego czasu;
- propagowanie sportowego, kulturalnego, wolnego od nałogów i bezpiecznego stylu życia;
- rozwijanie tężyzny fizycznej dzieci i młodzieży;
- doskonalenie umiejętności organizatorskich w tym organizacji zawodów sportowych i zajęć
sportowo-rekreacyjnych;
- propagowanie służby na rzecz innych jako życiowej satysfakcji poprzez szkolenia, warsztaty i gry
związane z edukacja dla bezpieczeństwa.
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3/ w ramach umowy: „Zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń w 2018 r.”:
- uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy i juniorów
- uczestnictwo w rozgrywkach powiatowej piłki siatkowej (w tym: zakup nagród na turnieje)
- prowadzenie treningów i turniejów
- uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży, (w tym: koszty opłat sędziowskich, składek członkowskich, paliwa i opłat
drogowych, zakup napojów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, opłaty za dowóz na zawody
oraz za pranie strojów piłkarskich)
- uczestniczenie w turniejach organizowanych przez powiat i inne organizacje
- współudział w organizacji imprez sportowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
Beneficjentami zadania było ok. 120 osób – dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przystajń.
W ramach trybu małych zleceń (pominięcie procedury konkursowej) została złożona oferta
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” przy Szkole Podstawowej w Przystajni kwota dotacji – 6000,00 zł.
zawarto umowę na realizację zadania publicznego „Od Naukowca do Sportowca”.
Współpraca o charakterze pozafinansowym
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu.
Organizacje pozarządowe korzystają bezpłatnie z pomieszczeń znajdujących się w zasobach
gminnych, w tym: Klub Sportowy „Płomień-Przystajń”, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, jednostki OSP, PZHGP - w celu prowadzenia swojej działalności statutowej.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielana jest bieżąca pomoc
stowarzyszeniom w zakresie utrzymania użyczonych im. budynków w których mieszczą się
świetlice dla dzieci i młodzieży w szczególności w ramach funduszu sołeckiego oraz GPPiRPA.
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – współpraca przy zagospodarowaniu czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursu dla najmłodszych hodowców PZHGP
Sekcji Przystajń o „Puchar Wójta Gminy”.
- Związek Harcerstwa Polskiego – organizacja biwaku przy Szkole w Borze Zajacińskim.
- Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu śpiewacze biorą udział promując Gminę w różnych
imprezach kulturalnych na terenie zarówno gminy, powiatu jak i województwa śląskiego np.
przegląd zespołów artystycznych, stoły Bożonarodzeniowe, Baba Wielkanocna, dożynki itp.
- Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” - współudział w organizacji imprez
sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Przystajń.
Trzeba zaznaczyć iż organizacje pozarządowe wniosły przede wszystkim w realizacje Programu
swoje zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wkład pozafinansowy czyli głównie aktywność
wolontariuszy (np. remont pomieszczeń OSP).

5.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plan zadań Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił
na 2018 r: 119 000,00 zł, wykonanie natomiast to kwota: 106 938,89 zł.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
przedstawia się następująco:
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I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni odbyła
11 posiedzeń, wynagrodzenia za prace w Komisji – kwota 3440,00 zł.
Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań
wynikających z instytucji prawnej należy zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:
- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy (przyjęto 2 wnioski o zobowiązanie do leczenia
odwykowego),
- wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności
zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu - (2
wezwanych i 1 przeprowadzona rozmowa motywacyjna),
- po przeprowadzonej rozmowie motywacyjnej skierowanie osoby do lekarzy biegłych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 780,00 zł.
O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, wstępne czynności
przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania.
Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym:
- złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy - (6 wniosków – kwota 258,00 zł)
Sąd:
- skierowanie przez sąd takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wskazania rodzaju zakładu leczniczego
- wyznaczenie terminu rozprawy oraz jej przeprowadzenie, z jednoczesnym wydaniem orzeczenia –
postanowienia sądu.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W ramach zadania II realizowano zadanie - finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi wytypowanymi przez GOPS, które uczęszczają do świetlicy szkolnej, w której
mogą uzyskać także fachową pomoc pedagoga oraz prawidłowo spędzić czas wolny.
Sfinansowano obiady dla 5 uczniów – kwota 944,00 zł oraz zakupiono paczki świąteczne w
kwocie 3718,63 zł.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy:
SP Przystajń - kwota 739,00 zł; SP Bór Zajaciński - kwota 2280,00 zł; Pełnomocnik – kwota
2634,00 zł; GOKSIR w Przystajni - kwota 250,00 zł;
- zakup sprzętu sportowego w SP Przystajń – 3365,30 zł
- dofinansowanie przejazdu uczniów (wycieczki, przejazd) SP Przystajń - kwota 1459,98 zł;
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- zakup nagród oraz niezbędnych artykułów do organizacji konkursów w szkołach: SP Przystajń kwota 5729,30 zł; SP Bór Zajaciński - kwota 1991,79 zł; inne – kwota 1159,58 zł; GOKSIR w
Przystajni (konkursy plastyczne, wakacyjne, ferie zimowe, rozgrywki sportowe) – 376,12 zł;
- organizacja rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży: rajd z okazji Dnia Dziecka, Rajd
Niepodległościowy – kwota 652,35 zł;
- organizacja zajęć teatralnych przy GOKSiR w Przystajni - kwota 4900,00 zł;
- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów SP w Przystajni – kwota 8719,20 zł;
- dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych z okazji Dnia Dziecka w SP Przystajń kwota 2000,00 zł.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w
sołectwach – kwota 916,00 zł;
- pomoc w organizacji biwaku harcerskiego dla dzieci i młodzieży drużyny harcerskiej działającej
przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - kwota 1450,00 zł;
- dofinansowanie utrzymania pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży, w których
organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży – kwota 1292,74 zł;
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności GKRPA –
kwota 531,81 zł;
- zakup książek – GBP w Przystajni – 1597,43 zł;
- dotacja dla organizacji pozarządowych – kwota 50 000,00 zł.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art.
15 ustawy oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.
W 2018 r. nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania obowiązujących przepisów.
Realizatorami programu byli:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Szkoła Podstawowa w Przystajni
3. Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
5. Gminna Biblioteka Publiczna
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Ośrodki Zdrowia z terenu Gminy
9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu
5.9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Plan zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. wynosił: 4 000,00 zł.
Wykonanie za 2018 r.: 2 740,64 zł; tj. 69 %.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono nagrody oraz artykuły
niezbędne do organizacji IV Turnieju halowej piłki o Puchar Sołtysa Przystajni oraz dofinansowane
program profilaktyczny ds. uzależnień dla dzieci i młodzieży.
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5.10. Gminny Program Wspierania Rodziny
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.) obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
W sytuacji gdy GOPS poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza u tej rodziny wywiad
środowiskowy, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskuje lub nie o przydzielenie asystenta
rodziny.
W 2018 roku w 25 środowiskach (w tym 18 rodzinach niepełnych i 7 wielodzietnych)
zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego i rodziny te były objęte wsparciem ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przystajni. Z czterema rodzinami które miały większe trudności w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych współpracował asystent rodziny w ich miejscu zamieszkania,
za ich zgodą oraz z ich aktywnym udziałem.
Gmina ma również obowiązek współfinansować pobyt dziecka z terenu naszej gminy
w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W roku 2018 nie wystąpiła na gminie taka sytuacja i nie było wydatków w tym zakresie.
Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej rodzice biologiczni ponoszą miesięczne opłaty,
w zależności od ich sytuacji materialnej. Gdy ich nie uiszczają zgodnie z ustawą gmina ma
obowiązek wnieść opłatę zastępczą za rodziców dziecka, również sytuacja taka nie miała miejsca
w 2018 roku.
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VI. Realizacja uchwał rady gminy
W 2018 r. Rada Gminy Przystajń podjęła 102 uchwały, w tym 18 stanowiących akty prawa
miejscowego.
Tab.17. Zestawienie szczegółowe uchwał dotyczące gospodarki nieruchomościami
L.p.

Wyszczególnienie

Sposób realizacji

1.

Uchwała Nr XXXVIII.337.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23
zawarto umowę sprzedaży
kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
– działki nr ewid. 248/2 w m. Kuźnica Nowa

2.

Uchwała Nr XXXVI.317.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego Doszło do zawarcia umowy
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki darowizny
nr ewid. 823/25, 823/27, 823/30, 823/32 w m. Przystajń

3.

Uchwała Nr XXXVI.314.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego zawarto umowę sprzedaży
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 820/1 w m. Przystajń

4.

Uchwała Nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego zawarto umowę sprzedaży
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 815/11, 815/13, 815/15, 815/18 oraz 815/20 w m. Przystajń

5.

Uchwała Nr XXXVI.319.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego zawarto umowę sprzedaży
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 826/11, 826/17, 826/19 w m. Przystajń

6.

Uchwała Nr XXXVI.315.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego zawarto umowę sprzedaży
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 819/8, 819/10, 819/12, 819/15, 819/17 w m. Przystajń

7.

Uchwała Nr XXXVI.312.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego Doszło do zawarcia umowy
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki darowizny
nr ewid. 817/8, 817/10, 817/13, 817/15, 817/17 w m. Przystajń

8.

Uchwała Nr XXXVI.313.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego zawarto umowę sprzedaży
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 817/20, 817/22, 817/25, 817/27, 817/29 w m. Przystajń

9.

Uchwała Nr XXXVI.318.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 824/11, 824/14, 824/16, 824/18 w m. Przystajń

nie zrealizowano

10. Uchwała Nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 823/34 w m. Przystajń

nie zrealizowano

11. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 zawarto umowę sprzedaży
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr
ewid. 80/1 w m. Mrówczak
12. Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 zawarto umowę sprzedaży
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr
ewid. 76/1 w m. Mrówczak
13. Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada zawarto umowę darowizny
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki
nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. Związki komunalne
Gmina Przystajń tworzy wraz z Gminą Panki związki komunalny pod nazwą: „Związek
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”. Związek ten zajmuje się gospodarką ściekową
na terenie Gmin Panki i Przystajń.
2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
a) z gminą Miedźno w zakresie realizacji projektu w ramach RPO województwa śląskiego pn.
„Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń
i Miedźno”.
b) z powiatem kłobuckim dot. Ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi,
c) z powiatem kłobuckim dot. Ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi,
d) z powiatem oleskim dot. Środowiskowego Domu pomocy Społecznej w Sowczycach,
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Gmina Przystajń jest członkiem następujących stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego :
a) Śląski Związek Gmin i Powiatów
b) e-region częstochowski
4. Inne formy współdziałania
1/ Gmina Przystajń jest członkiem stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek
Śląska”.
2/ Gmina Przystajń jest członkiem Porozumienia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w
ramach Subregionu północnego województwa śląskiego.
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VIII. Sprawozdania
8.1. Oświata i wychowanie
Przedszkola
Nauczanie i wychowanie przedszkolne na terenie gminy zapewnione jest przez:
1/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni z oddziałami: w Przystajni, w Górkach, w Kuźnicy
Starej i w Kostrzynie,
2/ oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
W w/w przedszkolach zatrudnionych jest 20 nauczycieli (w etatach 17,95 według stanu na
31.12.2018 r.).
Przedszkola dysponują 255 miejscami przedszkolnymi dla dzieci:
- Bór Zajaciński: 2x25, 1x20,
- Przystajń: 2x25 oraz 3x23,
- Górki: 1x22,
- Kuźnica Stara: 1x22,
- Kostrzyna: 1x22.
Szkoły podstawowe
Na terenie gminy funkcjonują:
1/ Szkoła Podstawowa w Przystajni, w skład której wchodzą:
- 2 oddziały gimnazjum,
- 19 oddziałów szkoły podstawowej;
2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, w skład której wchodzą:
- 7 oddziałów szkoły podstawowej;
- 3 oddziały przedszkolne.
Tab.18. Liczba uczniów w szkołach i wychowanków oddziałów przedszkolnych w roku 2018
Okres

I-VIII.2018
IX-XII.2018

Szkoła Podstawowa
w Przystajni
SP
G
316
348

113
53

Szkoła Podstawowa
w Borze Zajacińskim
Oddziały SP
Oddziały
przdszkolne
95
50
104
59

Gminne
Przedszkole
Publiczne
w Przystajni
139
136

Ogółem

713
700

W szkołach podstawowych jest zatrudnionych 79 nauczycieli (w etatach 67,4 według stanu na
31.12.2018 r.)
Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły ponadpodstawowe. Młodzież z terenu gminy, uczęszcza
głównie do szkół ponadpodstawowych w miejscowościach: Częstochowa, Kłobuck, Olesno.
Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim:
1. Projekt „Dogonimy najlepszych”. Termin realizacji od stycznia 2018 roku do grudnia 2019.
Wysokość dofinansowania 268 049,61 zł
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Projektem zostanie objętych 106 uczniów szkoły podstawowej, z czego zakłada się że 85 uczniów
(80%) podniesie swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. Ponadto projekt zakłada
udział dwóch nauczycieli w szkoleniach i podniesienie ich kompetencji.
W ramach projektu w 2018 roku:
- wyposażono kompleksowo w meble oraz pomoce dydaktyczne dwie pracownie: matematyczno –
fizyczną i biologiczno-chemiczną, doposażono salę do zajęć indywidualnych „Mój świat”. W ramach
zakupionego wyposażenia były: meble, stoliki, krzesła, tablice, pomoce dydaktyczne do nauki fizyki,
chemii, matematyki, przyrody, do nauki języków obcych w tym programy multimedialne i
interaktywne, sprzęt multimedialny w tym tablicę interaktywną z projektorem i laptopem, mikroskop
cyfrowy z kamerą, ściankę wspinaczkową na plac zabaw.
W ramach projektu zorganizowano zajęcia rozwijające dla uczniów: Badamy i eksperymentujemy z
przyrodą, Liczymy i wygrywamy, Teatralne pasje, Drużynowa gra, ICEnglish, Deutsch macht spass,
Działaj twórczo – nie odtwórczo, Besser Sein, Dzieciaki – sieciaki, Warsztaty laboratoryjne , oraz
zajęcia wyrównawcze i wspierające: Trudne – nietrudne , Play and sing, Easy English, Matematyka
na co dzień, Gimnastyka buzi i języka, Porusz umysł, Pamiętam, nie zapominam, Mój świat.
W ramach projektu przeprowadzono pokazy oraz warsztaty poznawcze z zakresu przyrody
realizowane przez Stowarzyszenie Eksperymentatorzy z Katowic.
2. Projekt „W Borze każdy przedszkolakiem być może”. Termin realizacji od września 2017 roku do
sierpnia 2018 w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Wysokość dofinansowania 315 435,42 zł.
Projekt zakładał utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lata w postaci nowej grupy dla co najmniej 8 dzieci, wydłużenie pracy przedszkola do godz. 16 oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla wszystkich dzieci przedszkolnych (58 dzieci) , w tym dla dzieci niepełnosprawnych.
W 2018 r. w ramach projektu wykonano plac zabaw w tym przygotowano teren oraz zakupiono
zabawki: sprawnościowy tor przeszkód, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica, plandeka na
piaskownicę, karuzela, huśtawka podwójna.
W ramach projektu funkcjonował w okresie od września 2017 r. do końca sierpnia 2018 r.
dodatkowy oddział przedszkolny oraz realizowane były dodatkowe bezpłatne zajęcia w trzech
oddziałach przedszkolnych: Rytm i muzyka, Dogoterapia – Podaj łapę, Zatańcz ze mną, Twórcze
przedszkolaki, Małe Formy Teatralne, Neurologopedia, Zajęcia z fizjoterapeutą, Przyjaciele
Zippiego, Trening Umiejętności Społecznych. Do prowadzonych zajęć zakupiono niezbędne
pomoce dydaktyczne oraz zabawki oraz wyposażono salę przedszkolną w której został
zorganizowany trzeci oddział przedszkolny.
Szkoła Podstawowa w Przystajni
Projekt „Pomagamy najsłabszym”. Termin realizacji od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Wysokość dofinansowania 269 784,79 zł.
Projektem zostanie objętych 226 uczniów szkoły podstawowej oraz z oddziałów gimnazjalnych (klas
I i IV szkoły podstawowej oraz uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
z czego zakłada się że 181 uczniów (80%) podniesie swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu
projektu. Ponadto projekt zakłada udział czterech nauczycieli w szkoleniach i podniesienie ich
kompetencji.
W 2018 r. zakupiono w ramach projektu: 7 tablic interaktywnych z projektorami oraz laptopami,
pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych w tym: gry, oprogramowanie do tablic, książki i
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ćwiczenia, interaktywne pakiety edukacyjne, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany, wizualizery, tonery
do drukarek, tablety, zestaw nagłaśniający.
W ramach projektu są realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi i
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi: zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne w zespole i indywidualne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zespole i
indywidualne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wspierające dla ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.
8.2. Kultura, sport i rekreacja.
8.2.1.Gminny Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni jest samorządową instytucją kultury
działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na
podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.
Zadania kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizowane były
zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochody własne.
Baza lokalowa do działalności GOKSiR obejmuje:
- budynek w Przystajni przy ul. Targowej 5 wraz z boiskiem do gry w siatkówkę plażową, boiskiem
do gry w tenisa ziemnego oraz siłownią na powietrzu
- budynek w Przystajni przy ul. Bór 19 wraz z boiskami sportowymi
- boisko w Podłężu Szlacheckim
- boisko w Kostrzynie.
W ciągu całego 2018 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:
- gra w tenisa stołowego, gra w szachy, gra w piłkarzyki, zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą
dętą, joga, zumba, zajęcia taneczne breeak/street dance, zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci,
zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”, próby zespołu
śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie, próby zespołu śpiewaczego
„Ługowiacy” odbywają się w remizie OSP w Ługach-Radłach, zajęcia z emisji głosu.
W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, piłkę nożną, siatkówkę plażową,
badmintona i klasy.
W sezonie zimowym, GOKSiR w Przystajni prowadził również zajęcia sportowe w hali sportowej.
W czasie roku zawierano umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie
zajęć tanecznych, przewóz osób itp/.
W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu
całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach
kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.
Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży,
przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i
rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego
spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.
Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego, sportowego i
amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji naszej gminy należały następujące wydarzenia:
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14.01. - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano
wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
20.01. - odbył się X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, w
przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy „Koniczynki” i „Lawenda.
Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej
(siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy).
W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży.
Realizowane też były pozostałe cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3.02.- w sali GOK-u odbyła się Powiatowa Zabawa Karnawałowa pań KGW.
8.03. -w GOKSiR wystąpił Kabaret z okazji Dnia Kobiet.
24.03 - KGW Kuźnica Stara reprezentowała Gminę Przystajń na VII Powiatowej Prezentacji
Stołów Wielkanocnych w Pankach.
25.03- na rynku w Przystajni odbył się II Jarmark Wielkanocny z konkursem na wykonane Palmy
Wielkanocne.
24.04. - w sali GOK-u odbyła się Sesja Rady Powiatu kłobuckiego.
12.05 - GOKSiR pomagał podczas imprezy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni „Odjazdowy bibliotekarz”.
13.05. - w sali GOKSiR-u odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „NO LIMITS
DAY 6”.
27.05. - orkiestra dęta reprezentowała Gminę Przystajń na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Radłowie.
3.06. - orkiestra dęta występowała w Pałacu Pawłowice, gdzie odbyła się IX Ogólnopolska Gala
Mundurowych Orkiestr Dętych "Złoty Suzafon".
10.06. - na stadionie sportowym GOKSiR-u zorganizowano wspólnie z placówkami oświatowymi
Dzień Dziecka.
13.06. - odbyła się premiera przedstawienia „Burza w teatrze Gogo” w wykonaniu dzieci biorących
udział w warsztatach teatralnych prowadzonych w GOKSiR przez pana Bogdana Wąchałę.
16.06. - GOKSiR współuczestniczył w organizacji obchodów 100-lecia OSP w Ługach-Radłach.
24.06. - orkiestra dęta uczestniczyła w XX Jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr
Dętych we Wręczycy Wielkiej.
W czasie wakacji: zorganizowano cykl rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży przede
wszystkim na obiekcie sportowym przy ul Bór 19.
W sobotę 7 lipca w Kłobucku odbył się XI Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych
Zespołów Śpiewaczych, w którym uczestniczyły zespoły z naszej Gminy.
10 -13 sierpnia zorganizowano wycieczkę dla orkiestry dętej do Zakopanego.
19 sierpnia na stadionie sportowym odbyły się Dożynki Gminne.
Uroczystość zorganizowana dla rolników oraz całej społeczności gminnej. W ramach dożynek
odbyła się: dziękczynna Msza Św. w intencji rolników, ceremonia przekazania chleba oraz darów i
wieńców dożynkowych, koncert orkiestry dętej, występy dzieci i zespołów ludowych, a także
innych zaproszonych wykonawców.
Myśliwi z koła łowieckiego „Węglarz” przygotowali do degustacji bigos.
8 września zespół Lawenda występował w Lubojni, na święcie ziemniaka.
16 września we Wręczycy Wielkiej odbył się XIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego
w którym udział wzięły zespoły śpiewacze z gminy Przystajń.
23 września w sali GOKSiR-u odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień w
kategoriach:
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* III Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby podczas którego zaprezentowano
filmy z Krakowskiej Szkoły Filmowej oraz
* IV Konkurs Fotograficzny o tematyce Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.
W konkursie foto uczestniczyli mieszkańcy 4 gmin: Krzepice, Wręczyca Wielka, Panki, Przystajń.
8 października delegacja z Gminy Przystajń uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy
poświęconej sierż. Piotrowi Jesieniowi i uznanie sierżanta za patrona Komendy Wojewódzkiej w
Opolu. Piotr Jesień to przedwojenny policjant i żołnierz AK. Pierwszy komendant Milicji
Obywatelskiej w Przystajni. Pamiątkową tablicę odsłonił Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
nadinsp. Jarosław Kaleta wraz z przedstawicielem rodziny patrona, Panem Stanisławem Małyską.
27 października zespoły śpiewacze występowały na przeglądzie pieśni patriotycznych w Lipiu.
10 listopada odbył się kolejny turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości.
11 listopada rano odbył się II Rowerowy Rajd Niepodległości, po południu akademia w GOK-u z
okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
23 listopada w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, w ramach projektu
Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (MUKiS) w Goku w Przystajni odbyły się warsztaty z
emisji głosu dla wszystkich zainteresowanych. Z oferty i porad skorzystały dzieci oraz zespoły
śpiewacze.
W niedzielę 25 listopada w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Przystajni odprawiona została Msza św.
dziękczynna z okazji jubileuszu 100 lat o. Jerzego Tomzińskiego
7 grudnia dla małych dzieci z okazji Mikołajek, wystawiono bajkę w sali GOK-u.
9 grudnia w szkole odbyły się mikołajki, podczas których wystąpiły sekcje taneczne działające w
GOKSiR oraz orkiestra.
Odbyła się także prezentacja potraw i wyrobów wigilijnych z degustacją dla mieszkańców. Potrawy
przygotowały panie z KGW Antonów-Kuźnica Nowa.
16 grudnia na rynku odbył się III kiermasz Bożonarodzeniowy. Na scenie wystąpiły zespoły
śpiewacze z naszej Gminy oraz kapela góralska.
W okresie przedświątecznym dzieci na kółku plastycznym dekorowały pierniczki i wykonywały
ozdoby świąteczne.
W GOK-u w 2018 r. można było zobaczyć wystawę fotograficzną „Znani mieszkańcy Kłobucka.”
oraz fotografie nagrodzone podczas IV Konkursu Fotograficznego o tematyce 'Dolina Kostrzewy”
Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z paniami zrzeszonymi w
kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami, GBP.
Współpracowano również z klubem sportowym, Akademią Sportu (którzy trenują
i
korzystają z obiektu na ul. Bór 19), strażą pożarną oraz związkiem emerytów i rencistów.
W sali GOK-u zorganizowano przez powyższe jednostki następujące imprezy okolicznościowe:
Przedszkole:
- Bal karnawałowy - 16.01.
- Dzień babci i dziadka- 19.01, 22.01.- 3 grupy;
- Przyjazd Planetarium dla przedszkolaków – 2.03.
- Występ muzyków z Filharmonii Częstochowskiej – 17.04.
- Dzień Ojca i Dzień Matki- 22.05.- 3 grupy,
- Zakończenie roku szkolnego- 19.06.
- Dzień seniora 6.11.
- Jasełka 11.12.
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Straż:
- Zebranie roczne - OSP Przystajń- 9.02.
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej- 12.03.
PZERiI
- Dzień babci i dziadka – 27.01.
- Dzień Kobiet – 10.03.
- Dzień Matki i Ojca- 2.06.
- Dzień Seniora – 29.09.
- Spotkanie opłatkowe – 15.12.
Rada powiatowa KGW – zabawa karnawałowa – 3.02.18

8.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni
Tab.19. Wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru, obsługa czytelników i działalność biblioteki za 2018 r.
w porównaniu z latami poprzednimi
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie
Zarejestrowani Czytelnicy
Liczba odwiedzin w bibliotece
Wypożyczone książki
Wypożyczone czasopisma
Wypożyczone audiobooki
Książki udostępnione w
czytelni
Czasopisma udostępnione w
czytelni
Wypożyczone i udostępnione
gry i zestawy specjalne
Odwiedziny na stronie www

2012 r.
670
6143
12442
246
175

2013 r.
776
6626
12796
266
24
152

2014 r.
786
6659
13960
224
25
69

2015 r.
794
7234
14536
287
19
38

2016 r.
820
6049
12291
228
63
32

2017 r.
818
7137
12284
374
29
44

2018 r.
953
8192
13866
287
36
0

100

34

-

32

36

11

0

113

92

95

57

63

42

59

3826

1534

1542

1237

1244

1278

1755

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
W 2018 r. w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia,
opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.
W 2018 r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 941 woluminów za kwotę 19544,54,
z czego 179 woluminów za kwotę 3650 zł pozyskano z dotacji zewnętrznej z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 103 woluminy na
łączną kwotę 2209,43 zł.
Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy.
Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej dla bibliotek publicznych oraz nowym, wprowadzonym w 2013 r.,
pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników GBP w Przystajni sukcesywnie wprowadza
zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje ponad 7000
woluminów.
W 2018 r. przeprowadzono także relokację zbiorów, wynikającą z potrzeb rosnącego i
zmieniającego się księgozbioru, tzn. najbardziej poczytne działy przeniesiono do miejsc najłatwiej
dostępnych.
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Popularyzacja literatury i czytelnictwa
Styczeń:
- akcja „Tydzień Postaci z Bajek” w Gminnym Przedszkolu Publ. w Przystajni i w Kuźnicy Starej
Zorganizowano spotkanie z bohaterem bajek – smokiem Maciusiem we wszystkich oddziałach
przedszkolnych.
Luty:
- Ferie zimowe z książką objęły:
- teatrzyk kamishibai: historia teatrzyku japońskiego, prezentacja i czytanie baśni,
- „Bawimy się w teatr”: dzieci przedstawiły samodzielnie baśń o wilku z podziałem na role,
- „Coś z niczego”: zajęcia plastyczne – wykonanie bałwana z materiałów przeznaczonych do
recyklingu,
- Tydzień Bezpiecznego Internetu: lekcja biblioteczna nt. „Poznaj bezpieczny internet”,
- „Spotkanie w Planszolandii”-gra w Monopol. Poznanie zasad gry, inwestowania w nieruchomości,
nauka działań matematycznych,
- z okazji walentynek „Randka z książka w ciemno” – zapakowane książki losowane do
wypożyczenia,
- Międzynarodowy Dzień Kota – spotkanie z bohaterami bajek w postaci ogromnych pluszaków w
przedszkolach objęło wszystkie grypy przedszkolne w Przystajni i Borze Zaj. Przeprowadzono
również zajęcia biblioteczne połączone z plastycznymi oraz z doświadczeniami z kryształkami lodu
pn. „Powstawanie płatków śniegu”.
Marzec:
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych,
- przed Świętami Wielkanocnymi Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zorganizowała
warsztaty ozdabiania kartek okolicznościowych metkami cenowymi. Autorką tej innowacyjnej
metody zdobienia jest pani Grażyna Makles, na co dzień nauczycielka w szkole w Opatowie.
Nazwała swoją metodę labelingiem, który można przetłumaczyć jako „etykietowanie”. W
warsztatach poprowadzonych przez Panią Grażynę Makles wzięli udział uczniowie klasy IVb ze
Szkoły Podstawowej w Przystajni. Najpierw dzieci zapoznały się z pomysłami na wykorzystanie
metek z ubrań po to, żeby stworzyć niepowtarzalne, oryginalne kartki. Pani Grażyna promuje na
swój sposób ekologię bo daje w ten sposób metkom „drugie życie”. Pod okiem prowadzącej dzieci
wykonały własne kartki świąteczne, które z dumą zabrały do domu. Z hobby Pani Grażyny
powstała książka pod tytułem „Labeling”.
- Światowy dzień Poezji i Pierwszy Dzień Wiosny – warsztaty dla uczniów klasy I SP w Przystajni,
czytanie poezji, wspólne wykonanie Marzanny
- warsztaty wielkanocne – zwyczaje i tradycje świąteczne, zajęci plastyczne: zajączki wielkanocne
z jajek, wykonanie ozdób wielkanocnych itd.
Kwiecień:
- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – lekcja biblioteczna dla 6-latków z GPP w
Przystajni pt. : „Książka i jej droga do czytelnika”.
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
Maj:
- XV Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza (8 maja): odwiedziny przedszkolaków z Gminnego
Przedszkola Publicznego w Przystajni
- spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską (9 maja)
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. W sobotę, 12 maja, w Rynku w Przystajni zebrała się
60-osobowa grupa uczestników rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, czyli: bibliotekarze,
czytelnicy i sympatycy słowa pisanego i rowerów. Uczestnicy, jak i rowery, zostali oznaczeni przez
pracowników biblioteki za pomocą pomarańczowych elementów z logo rajdu.
Kiedy dopełniono wszystkie sprawy organizacyjne, podzieleni zostaliśmy na grupy i w asyście
policji z Kłobucka, pilotującej rajd, ruszyliśmy w trasę.
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Na pierwszy przystanek zatrzymaliśmy się w Kuźnicy Starej, gdzie dyrektor biblioteki
opowiedziała o tradycjach hutniczych w tej okolicy. W Kuźnicy obejrzeliśmy także zabytkowy
pałac i poznaliśmy jego historię, którą opowiedziała Pani Barbara Podolska-Iwan. Kolejny
przystanek miał miejsce w Podłężu Szlacheckim, gdzie mieliśmy okazję wejść do zabytkowej
kapliczki z 1864 r. Na Podłężu, gdzie przed wojną przebiegała granica polsko-niemiecka,
dowiedzieliśmy się o kwitnącym tu przed wojną przemycie artykułów żywnościowych i
przemysłowych.
Następnie przejechaliśmy do Kuźnicy Nowej, nad Liswartę. Zobaczyliśmy ujście Łomnicy do
Liswarty. Potem przez Antonów wróciliśmy do Przystajni, gdzie na boisku sportowym miała
miejsce meta rajdu. Piknik w pięknym otoczeniu majowej przyrody i zieleni w pełnej krasie
dodawał uroku naszemu odpoczynkowi. Najważniejszym elementem naszej wyprawy był dobry
humor. Nikomu go nie zabrakło.
Z towarzyszeniem gitary zaśpiewaliśmy wspólnie znane piosenki. Dużo śmiechu i radości
dostarczyło wszystkim przeciąganie liny i inne zabawy.
Czerwiec:
- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurował gość specjalny, Pani Barbara
Lizurej, która czytała przedszkolakom tradycyjny z tej okazji utwór – „Lokomotywę” Tuwima.
Akcja objęto wszystkie przedszkolaki z Przystajni, Górek, Kuźnicy Starej oraz Kostrzyny.
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach, trwającej
nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas Tygodnia
Czytania dzieci zostały zapoznane z teatrzykiem kamishibai i bajką obrazkową. Czytanie odbyło się
także podczas wyjazdu przedszkolaków na Modrzewiową Górę.
- Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca
czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w
każdym wieku.
Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” – w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski
czytamy polską literaturę.
W tegorocznym wydaniu Nocy Bibliotek wzięło udział ponad 1800 bibliotek z całej Polski! Do tej
akcji włączyła się także po raz drugi Gminna Bibliotek Publiczna w Przystajni.
Uczestnicy obejrzeli w naszej bibliotece film przygodowy pt. „Tarapaty”, który ponad pół roku
temu miał kinową premierę. Potem dzieci wzięły udział w szeregu zabaw opartych na wątkach
ukazanych w filmie.
W filmie poznajemy bowiem autentyczną historię o tym, jak w 1948 roku Pablo Picasso namalował
warszawską Syrenkę w jednej z kamienic. Kiedy malarz przyjechał do Polski na Kongres
Intelektualistów, zatrzymał się w Warszawie i odwiedził kamienicę zaprojektowaną przez
awangardowych architektów – Helenę i Szymona Syrkusów. Kiedy kobieta poprosiła go o podpis,
ten wziął do ręki węgiel i namalował nim na ścianie Syrenkę z robotniczym młotem w dłoni. Ta
autentyczna historia stała się częścią intrygi „Tarapatów”, a także zainspirowała nas do wykonania
własnoręcznie warszawskiej Syrenki.
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
W wakacje: pod hasłem „Latem na Was czeka nasza biblioteka” zorganizowano:
- spotkania autorskie z pisarzem Andrzejem Żakiem,
- czytanie wierszy z okazji 110. rocznicy urodzin Jana Brzechwy wraz z pracą plastyczną i
pamiątkowymi zdjęciami z pluszakami.
- Kodowanie na dywanie w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość”. Zajęcia objęły:
programowanie za pomocą kolorowych kubeczków, dyktanda graficzne na macie edukacyjnej, gry i
zabawy sprawnościowe ogólnie znane i lubiane, np. skoki w gumę , na skakance itp.
- Gra terenowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości „Śladami historii”. Celem gry było
upowszechnianie informacji o Przystajni. Gra składała się z kilku etapów – baz, do których
uczestnicy dotarli z pracownikami biblioteki po rozwiązaniu przygotowanych zadań/zagadek. Na
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mecie odbyło się spotkanie z pisarzem, Romanem Pankiewiczem, który w przebraniu Józefa
Piłsudskiego powitał dzieci na spotkaniu autorskim poświęconym swojej najnowszej książce
„Polski żywioł”.
Wrzesień:
- przygotowano warsztaty jesienne „Kasztany, żołędzie – coś z tego będzie”. Biblioteka
zakwalifikowała się do projektu ogólnopolskiego „Mała książka- wielki człowiek”, który był
realizowany od września do końca roku. Projekt objął dzieci 3-letnie. Jego celem jest popularyzacja
czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Od października do końca roku zapisano w ramach
projektu 31 nowych czytelników i wydano im pakiety książek.
- biblioteka włączyła się do organizacji gali wręczenia nagród w IV Konkursie Fotograficznym i III
Konkursie Filmowym im. prof. Henryka Kluby.
Październik:
- zorganizowano wyjazdową lekcję biblioteczną do przedszkola w Górkach pt. „Śladami jesieni”.
- obchodzono także Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek. W ramach tego wydarzenia
przeprowadzono warsztaty z podstaw kodowania dla 6-latków z przedszkola w Przystajni.
Listopad:
- obchodzono z przedszkolakami Dzień Postaci z Bajek oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia a
także Tydzień z misiem Paddingtonem z okazji 60. urodzin niedźwiadka. Z tej okazji przygotowano
zajęcia tematyczne, m.in.: „depesza o zaginionym niedźwiadku”, „Na stacji Paddington”,
andrzejkowe lanie wosku z misiem Paddingtonem, warsztaty plastyczne połączone z czytaniem
fragmentów książki „Miś – zwany Paddington”.
Grudzień:
- odbyło się świąteczne czytanie na dywanie w przedszkolu „Czy to już święta” oraz warsztaty
bożonarodzeniowe „Choinko piękna jak las”.
W 2018 r. biblioteka zorganizowała także 2 akcje promujące książki w niecodzienny sposób. Z
okazji Walentynek oraz Bożego Narodzenia zaproponowano bestsellerowe książki zapakowane w
formie prezentu, które miały sprawić czytelnikom niespodziankę.
W 2018 we wszystkich imprezach typowo bibliotecznych wzięło udział prawie 1200 osób.
Działalność informacyjna
Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.biblioteka-przystajn.pl, na której można
znaleźć m.in. informacje o zakupionych nowościach, działalności Dyskusyjnego Klubu Książki i in.
projektach. Strona Biblioteki dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek zyskała nową szatę
graficzną. Na koniec 2018 roku zanotowano prawie 23 tys. wejść na stronę od czasu jej założenia
jesienią 2009 roku.
Oprócz tego organizowano wystawy nowości wydawniczych w bibliotece oraz na stronie
internetowej.
Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników. W tym celu
prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia
telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek.
8.3. Opieka społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przystajń realizując powierzone zadania w 2018 r. poniósł
wydatki w wysokości 7 153 881,33 zł.
w tego na: zadania zlecone
6 257 991,71 zł
- 87,47 % wydatków w 2018 r.
zadania własne
566 643,83 zł 7,92 %
dotacja do zadań własnych
328 416,58 zł 4,60 %
środki z Funduszu Pracy
874 zł 0,01 %
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:
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Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej. W rozdziale tym wydaliśmy kwotę 107 230,96 zł w celu opłaty za
popyt w DPS za 6 mieszkańców naszej gminy.
Obecnie 3 osoby są umieszczone w DPS. Zwrot osób zobowiązanych za pobyt w DPS w 2018 r.
wyniósł 3 884,28 zł.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
GOPS realizował przyjęty na lata 2011-2018 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar oraz zapewnił obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
interdyscyplinarnego. W rozdziale tym wydano 1 885,98 zł, na materiały 185,98 zł., znaczki
pocztowe 200 zł., na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1 500 zł.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Ośrodek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków
stałych i świadczeń opiekuńczych, które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu.
W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki w wysokości 25 312,26 zł; wydatki te były pokryte w całości
z dotacji. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za podopiecznych którzy pobierali
następujące świadczenia:
- zasiłek stały 6 868,43 zł. liczba świadczeń 139,
- świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek
opiekuna) 18 443,83 zł. liczba świadczeń 147.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
GOPS realizując zadania w tym rozdziale wydał łącznie kwotę 165 371,35 zł,
- zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych) 107 102,90 zł, z tego świadczenia skorzystało 77
rodzin, 428 świadczeń,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ( zadania własne) 58 268,45 zł, z tego na:
- zasiłki celowe wydano 48 050 zł. liczba rodzin 57, co stanowi 156 świadczeń
- zasiłki celowe w formie rzeczowej wydano 9 018,45 zł. skorzystało 16 rodzin, 30 świadczeń
- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych 1 200 zł.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 3 822,02 zł, z tego na dodatki mieszkaniowe
wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 3 475,56 zł; z tych świadczeń korzystały 2
rodziny, liczba świadczeń – 18.
Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody w kwotę 346,46 zł;
2 rodziny korzystały z dodatku, 18 świadczeń.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 83 077,25 zł. Kwota ta w całości pochodziła z dotacji do
zadań własnych Z zasiłku stałego skorzystało 18 osób, liczba świadczeń 163.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy tj. utrzymania Ośrodka.
Jednak dotacja nie pokrywa w całości poniesionych wydatków, w związku z tym gmina
dofinansowuje GOPS ze środków własnych. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe
sfinansowanie wynagrodzeń 4 etatów oraz wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na 1
etat przysługujących pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy
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socjalnej i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Wypłata dodatków dla pracowników
socjalnych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 355 325,05 zł. Wydatki w kwocie 69 144,00zł
pochodziły z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 286 181,05 zł, to środki gminy.
Otrzymano dofinansowanie z Urzędu pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla
osoby bezrobotnej pracującą w ramach robót publicznych w wysokości 7 547,52 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Jednym z obowiązkowych zadań dla gminy jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania. Zatrudnione opiekunki na umowę zlecenie świadczą usługi opiekuńcze u
dwóch rodzin, które takiego wsparcia wymagają. Wydatki poniesione w związku
z wykonywaniem usług wyniosły w roku 2018 – 31 196,32 zł i pochodziły ze środków własnych.
Natomiast wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych od świadczeniobiorców wyniosły w 2018 r.
1 072,97 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
W rozdziale tym środki przeznaczone są na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania” wydano 100.000,00 zł z tego: 60.000,00 zł z dotacji do zadań własnych i 40.000,00 zł
to środki własne gminy. Wykorzystano w 100% w tym wydano na: dożywianie dzieci w szkołach
i przedszkolach: 29 722,60 zł. Liczba dożywianych dzieci - 108, oraz na zasiłki celowe
z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 49 427,40 zł skorzystało 81 rodzin, co daje 178
świadczenia w formie pomocy finansowej, natomiast w formie rzeczowej 21 rodzin, liczba
świadczeń 80, świadczenia na kwotę 20 850 zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3 800 zł. Cała kwota pochodziła ze środków
własnych. Kwotę wydatkowano na realizację Programu FEAD 2018 (opłata z tytułu obsługi
europejskiego programu pomocy żywnościowej )
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)
W 2018 roku wpłynęło 511 wniosków, wydano 517 decyzje. Wypłaciliśmy świadczenia na 689
dzieci. W tym rozdziale wydatkowano 3 750 482,19 zł, z tego 3 740 289 zł. pochodziła z dotacji , a
10 193,13 zł. ze środków własnych.
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 500 zł. + odsetki 6,24 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W roku 2018 r. wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 502 wniosków w sprawie
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków
pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń rodzicielskich), a wydano 727 decyzji,
skorzystało z tych świadczeń w 2018 r. - 729 rodzin.
W funduszu alimentacyjnego skorzystały 21 rodziny, wpłynęły 27 wnioski i wydano 48 decyzji.
Na zadania realizowane rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano
kwotę 2 299 017,48 zł. Wydatki w kwocie 2 289 165,88 zł pochodziły z dotacji do zadań zleconych
gminie, pozostała kwota 9 851,60 zł to środki własne gminy.
Otrzymane środki wydatkowano na:
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 5 138
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:
2.1. Urodzenie dziecka - liczba świadczeń 28
2.2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 191
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2.3. Samotne wychowywanie dziecka - liczba świadczeń 182
2.4. Kształcenie i rehabilitacja - liczba świadczeń 160
2.5. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 719
2.6. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 487
2.7. Rozpoczęcie roku szkolnego - liczba świadczeń 281
3. Zasiłek pielęgnacyjny - liczba świadczeń 1 199
4. Świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 506
5 Specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 23
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 43
7. Świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń 157
8. Zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 28
9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka wypłacana przez gminę - liczba świadczeń 2
10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń 1
11. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnego zasiłku
opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna - liczba świadczeń 352
12. Fundusz alimentacyjny - liczba świadczeń 373
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wyniósł 1 240 zł. + odsetki
70,85 zł., zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wyniósł 400 zł. +
odsetki 41,31 zł.
Ściągalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników
alimentacyjnych wyniosła łącznie w 2018 r. 71 950,24 zł. Środki te zostały przekazane do Gminy
z następującym podziałem
 do budżetu gminy Przystajń jako organu właściwego wierzyciela - 17 398,92 zł
 do budżetu państwa - 54 551,32 zł
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 81,75 zł. – co stanowi 62,40 % planu rocznego, cała
kwota pochodziła z dotacji. Wydano 30 Kart Dużej Rodziny dla 6 rodzin.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
W rozdziale tym w 2018 roku wydatkowano kwotę 222 866,72 zł. Środki te wydatkowano w tym
rozdziale na świadczenie „Dobry start” w wysokości 211 637,22 zł na 676 świadczeń. Wniosków
wpłynęło 482, wydano 476 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 6 decyzji odmownych.
11 229,50 zł. wydano na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do wykonywania zadań asystenta
rodziny. Wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 2 224 zł zostało pokryte z dotacji do zadań
własnych, w wysokości 874 zł. ze środków z Funduszu Pracy i 8131,50 zł ze środków własnych
budżetu Gminy Przystajń.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność.
Dofinansowanie do czesnego w gminie Przystajń w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w
Gminie Przystajń” kwota 4 412 zł (20 dzieci).
W latach 2014 - 2020 w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących
FEAD. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najuboższym
spełniających 200% kryteria pomocy społecznej (1268 zł., 1028 zł., od 1 października 2018 r 1 402
zł. i 1051,50 zł.) - pomocy żywnościowej w formie paczek.
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Poza pomocą żywnościową osoby chętne uczestniczyły w organizowanych zajęciach
aktywizujących - w warsztatach z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem, czy w
programie edukacyjnym z zakresu zdrowego odżywiania i nie marnotrawienia żywności.
W 2018 roku GOPS Przystajń w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie
w ramach Podprogramu 2017 i 2018 otrzymał i wydał łączni 17 340,60 kg żywności w
następującym asortymencie (marchewka z groszkiem, fasola biała, koncentrat pomidorowy,
buraczki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryz biały, kasza gryczana,
herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały,
miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy z warzywami, gołąbki). Z pomocy
Podprogramu 2017 skorzystało 173 rodzin, tj. 458 osób, z Podprogramu 2018 skorzystało 172
rodziny, tj. 429 osób w rodzinach z terenu naszej gminy
W 2018 roku w koloniach letnich uczestniczyło 3 dzieci wytypowanych z rodzin żyjących
w trudnych warunkach materialnych. Były to kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Pracownicy ośrodka przygotowali listę dzieci oraz całą dokumentację związaną
z wyjazdem dzieci na kolonie, udzielono rodzinom pomocy finansowej na wyposażenie dzieci na
kolonie oraz zorganizowano dowóz dzieci na miejsce zbiórki i z powrotem.
Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy
GOPS zakupili paczki żywnościowe dla 30 rodzin na kwotę 3.718,63 zł.
W 2018 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni w ramach ustawy
o pomocy społecznej wpłynęło 782 wniosków o udzielenie pomocy. Wydano 817 decyzji
administracyjnych. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą GOPS przez pracowników
socjalnych w 2018 roku wyniosła 161 rodzin czyli 414 osób.
Osoby bądź rodziny, które z uwagi na brak lub niedostateczną współpracę z tut. ośrodkiem albo
ze względu na nadużywanie alkoholu marnotrawią własne środki, mają ograniczoną pomoc do
niezbędnego minimum. Pomoc finansowa jest im przyznawana w formie rzeczowej tj. np. odbiór
żywności w sklepie, zakup opału ,zakup leków w aptece itp. Dokonuje się też wyrywkowych
kontroli wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem przez klientów GOPS.
Każda wydana decyzja poprzedzona jest sprawdzeniem sytuacji materialno-bytowo-rodzinnej
klienta, poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i
zgromadzeniu niezbędnych dokumentów na podstawie których można podjąć stosowną decyzję co
do formy i wielkości pomocy dla danej rodziny.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzającej prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Gdy wpłynie wiosek o przyznanie prawa
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wtedy to pracownicy socjalni przeprowadzają całe
postępowanie administracyjne w celu sprawdzenia sytuacji rodziny, osoby. Jeżeli osoba, rodzina
mieści się w kryteriach dochodowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i nie ma możliwości
uzyskania dostępu do świadczeń innych tytułów otrzymuje decyzję o przyznaniu prawa do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na maksymalnie na 90 dni. GOPS wydał w 2018 tym
zakresie 9 decyzji.
Jak wynika z powyższego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są różne formy
pomocy, począwszy od porady, pracy socjalnej, udzieleniu wsparcia poprzez szeroką gamę
świadczeń i zasiłków, dzięki temu korzysta z pomocy ośrodka coraz więcej mieszkańców gminy.
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8.4. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy Przystajń działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
1/ OSP Przystajń
2/ OSP Górki-Stany,
3/ OSP Wrzosy-Brzeziny
4/ OSP Antonów-Kuźnica Nowa
5/ OSP Kuźnica Stara
6/ OSP Kamińsko
7/ OSP Ługi-Radły
8/ OSP Podłęże Szlacheckie
9/ OSP Wilcza Góra.
Jednostki te skupiają w swoich szeregach 29 kobiet, 285 mężczyzn w wieku 18-65 lat, 70 mężczyzn
w wieku ponad 65 lat, 139 członków czynnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo - gaśniczych, 21 członków wspierających, oraz 43 członków honorowych.
Spośród 9 jednostek OSP trzy włączone są do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to
jednostki: OSP Przystajń, OSP Górki-Stany i OSP Wrzosy-Brzeziny. Są one wyposażone w system
selektywnego alarmowania. Wszystkie strażnice OSP są murowane. Część z nich ogrzewana jest z
instalacji centralnego ogrzewania, pozostałe z pieców lub kominków zamontowanych w
pomieszczeniach.
Stan wyposażenia jednostek OSP przedstawia się następująco:
- 10 samochodów średnich i 1 lekki,
- 1 ciężki zestaw oraz dwa lekkie do ratownictwa drogowego firmy LUKAS i HOLMATRO,
- 14 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych,
- 6 toreb medycznych z noszami,
- 10 pił spalinowych do cięcia drewna,
- 3 piły do betonu i stali,
- 1 wentylator oddymiający,
- 2 agregaty prądotwórcze trójfazowe o mocy 7 kW oraz 7 jednofazowych o mocy powyżej 2,2 kW,
- 16 radiostacji nasobnych i 11 samochodowych,
- 4 zestawy oświetleniowe zamontowane na samochodach i cztery zestawy przenośne,
- 1 zestaw do ratownictwa lodowego.
W roku 2018 na terenie Gminy miało miejsce 87 zdarzeń z czego :
- 27 to pożary,
- 58 to miejscowe zagrożenia,
- 2 alarmy fałszywe
Największym zagrożeniem pożarowym na terenie Gminy są bez wątpienia kompleksy leśne
należące do Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby, które zaliczone są do I kategorii zagrożenia
pożarowego. Następnie wypadki komunikacyjne na drodze wojewódzkiej 494, która przecina całą
miejscowość Przystajń. Z kilkudziesięciu zdarzeń jakie odnotowaliśmy na naszym terenie należy
wymienić kilka takich charakterystycznych, które wymagały udziału dużej ilości sił i środków:
np. pożar poddasza w budynku stolarni w Przystajni, pożar piwnicy w budynku mieszkalnym w
Kostrzynie oraz wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych – 4 osoby ranne w Przystajni
na ulicy Powstańców Śląskich. Na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku odnotowano szereg
pożarów poszycia leśnego, które były prawdopodobnie wynikiem umyślnego podpalenia.
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Aby doskonalić swoje umiejętności, każdego roku przeprowadzane są ćwiczenia komendanta
gminnego, w których uczestniczą wszystkie jednostki OSP. W roku ubiegłym motywem
przewodnim ćwiczeń było doskonalenie technik ratownictwa drogowego i medycznego oraz
zasysanie wody ze zbiorników zewnętrznych przy pomocy autopomp i przetłaczanie jej na dużą
odległość.
W 2018 roku ze środków finansowych Gminy Przystajń zakupiono trzy używane średnie
samochody pożarnicze dla jednostek: OSP Antonów-Kuźnica Nowa, OSP Wilcza Góra oraz OSP
Ługi-Radły. Samochody, które do tej pory stanowiły wyposażenie tych jednostek były mocno
wyeksploatowane, zawodne oraz kosztowne w utrzymaniu. Zakupione pojazdy podniosły w
znaczący sposób stopień mobilności i gotowości operacyjnej. Całkowity koszt zakupu wyniósł
ponad 220 tys. złotych
Również w roku ubiegłym korzystając z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz udziału 1 % z
budżetu gminy zakupiono i doposażony trzy jednostki systemowe w nowe torby medyczne z
wyposażeniem oraz 1 defibrylator AED. Koszt zadania to: 19,5 tys. zł.
Ponadto ze środków budżetu gminy oraz dotacji MSWiA zakupiono środki ochrony indywidualnej,
w tym ubrania specjalne, buty, rękawice, kominiarki i hełmy.
Zakupiono także dwa agregaty prądotwórcze i pompę szlamową PH 2400 o dużej wydajności do
której dofinansowanie otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Stan wyszkolenia strażaków przedstawia się następująco:
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 139 strażaków,
- szkolenie specjalistyczne z ratownictwa technicznego – 81 strażaków,
- szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP – 23 strażaków,
- szkolenie dowódców OSP – 26 strażaków,
- szkolenie naczelników OSP – 18 strażaków,
- szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy – 27 strażaków,
- szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym – 18 strażaków,
- szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych systemu CTIF – 2 strażaków,
- uprawnienia stermotorzystów – 3 strażaków.
35 strażaków posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Średnio 3
kierowców na jednostkę.
Każdego roku Zarząd Oddziału Gminnego, Zarząd OSP w Przystajni oraz Gmina Przystajń czynnie
uczestniczy w organizacji konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń chętnie włączają się w organizację zajęć edukacyjnych w
zakresie zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, zagrożeń związanych z wypalaniem traw, pogadanek
oraz pokazów działań ratowniczo-gaśniczych podczas różnego typu imprez plenerowych i
zamkniętych takich jak Dożynki, Dzień Dziecka, WOŚP itp. Strażacy ochotnicy współpracują z
lokalnymi Zespołami Śpiewaczymi oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich. Uczestniczą w
uroczystościach państwowych, związkowych oraz kościelnych.
W czerwcu 2018 roku jednostka OSP w Ługach-Radłach obchodziła Jubileusz 100-lecia swego
istnienia, podczas którego nadano i odznaczono Złotym Znakiem Związku sztandar tej jednostki.
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X. PODSUMOWANIE
Dla Gminy Przystajń rok 2018 był kolejnym dobrym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji,
przede wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i
skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z programów Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują
zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne w przestrzeni gminnej
niemal na każdym kroku.
Największymi inwestycjami w 2018 r. były inwestycje związane z ochroną środowiska: Budowa
kanalizacji sanitarnej etap VI - Przystajń ul. Słoneczna,Targowa i Polna, Budowa kanalizacji
sanitarnej Przystajn ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul. Kwiatowa, Budowa
kanalizacji sanitarnej etap VII - Antonów i Kuźnica Nowa, budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków. Przygotowane także dokumentację na kolejne inwestycje z tego zakresu.
W ramach ochrony powietrza wykonano dokumentację na dostawę i montaż instalacji z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
W ramach infrastruktury drogowej wykonano drogę ul. Kwiatowa w Przystajni wraz z chodnikami.
Zakupiono także grunty pod nowe drogi publiczne, związane z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego.
W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym inwestowano także w oświetlenie uliczne.
Gmina także inwestowała w ochronę zabytków. Jednym z najbardziej charakterystycznych
obiektów na terenie gminy są przystajńskie: „Sukiennice”, które wyremontowano w 2018 r. oraz
Rynek, którego rewitalizację rozpoczęto w 2018 r., a zakończenie planowane jest w czerwcu b.r.
Odnowiono także kapliczkę w Podłężu Szlacheckim.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego rodzaju
infrastrukturę sportową. W 2018 r. wykonano m.in. dwie Otwarte Strefy Aktywności, siłownie na
wolnym powietrzu, doposażono place zabaw. Wykonano także dokumentację techniczną na budowę
hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Wydano jeszcze turystyczną mapę
gminy.
W ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom sportowym i innym stowarzyszeniom, środki
na organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.
Współpracujemy ze społecznikami organizacji pozarządowych, jak również innymi samorządami i
jednostkami.
Wspieramy jednostki ochotniczych straży pożarnych, w 2018 r. zakupiono m.in. 3 samochody
bojowe. Przygotowano także dokumentację na termomodernizację dwóch remizo-świetlic.
Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego przykładami są 3 projekty
edukacyjne realizowane przez nasze szkoły (dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla
nauczycieli, wyposażenie dla szkół).
Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Funduszu Sołeckiego, co stanowi zachętę dla
mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni i chodników, sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetlenia ulicznego, placówek oświartowych i.t.p.. Szereg
zadań z tego zakresu zrealizowany został w ubiegłym roku.
Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, czego przykładem
mogą być: akcja usuwania azbestu, czy też kampania edukacyjna: „Segregacja-rewelacja”.
Zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom szeroką
ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców (szczegóły zostały przedstawione
w sprawozdaniach instytucji kultury).
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W 2018 roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem bezrobocia w gminie.
Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że zahamowany został spadek ludności gminy !
Jako samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla życia mieszkańców i
dalszych inwestycjach w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy.
W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie realizacji
czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany i strategiczny,
skupiając się na maksymalnym pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje
wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw.
Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt
wyjścia kolejnych.
Wśród priorytetów są tzw. projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne.
Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, wspierania
przedsiębiorczości, oferty kulturalnej oraz innych wskazanych aspektów, warunkujących
harmonijny rozwój gminy.
Chcemy, aby „Nasza Mała Ojczyzna” była przyjazna zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym.
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