RAPORT O STANIE
GMINY PRZYSTAJŃ
za rok 2019

Przystajń, maj 2020 r.

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

Spis treści
I. Wstęp …………………………………………………………………..………………………… 2
II. Informacje ogólne
2.1. Ogólna charakterystyka gminy ………………………………………………………………… 2
2.2. Demografia ………………………………………..………………..……..…………………… 4
2.3. Przedsiębiorczość, bezrobocie………………………………………...………………………... 5
2.4. Gminne jednostki organizacyjne……………………………………………………………….. 6
III. Informacje finansowe i inwestycyjne
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Przystajń …………………………………..……………………… 7
3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych ……………………………………….....…………..…10
3.3 Realizacja funduszu sołeckiego …………………………………………...………………..…. 12
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego …………………………..………………….……14
V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Przystajń …………………………...………………………...……16
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń…… 24
5.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego………………………………...………... 24
5.4. Lokalny Program Rewitalizacji ……………………………………….…………....……….... 25
5.5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych……………………….….. 27
5.6. Program usuwania azbestu……………………………………………..…………..…………. 28
5.7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi……………………………..………… 28
5.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych……………...… 31
5.9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii …………………….……………..………… 33
5.10. Gminny Program Wspierania Rodziny…….……………….……………………………….. 34
5.11.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie………………………………..…..36
VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Przystajń……....………...……………………..……….... 37
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi …………………….……..……. 39
VIII. Sprawozdania
8.1. Oświata i wychowanie ………………………………………………...………………..……. 40
8.2. Kultura, sport i rekreacja………...……………………………….……………………..…….. 43
8.2.1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni……...…….43
8.2.2. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni…...………...……………….45
8.3. Opieka społeczna ………...……………………………….………...…………………..…….. 51
8.3.1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni……51
8.3.2. Karta Dużej Rodziny…………...……………………………………………………......55
8.3.3. Sprawozdanie za rok 2019 z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018-2027………….…………………………….…..56
8.4. Ochrona przeciwpożarowa ………...…………...……………….…………………….....…... 66
IX. Podsumowanie …………………………………………………………..……..………..…… 68
X. Spis tabel …………………………………………………………..…………….…....….……. 70
1

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

I. Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ Wójt co roku do dnia 31maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
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: Strategii Rozwoju Gminy
Przystajń, programów, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego za rok 2019. Umieszczono także
sprawozdania jednostek organizacyjnych.
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. 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.
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.
Gminę opływają dwie rzeki: Liswarta i Pankówka wraz z dopływami.
Najwyższym wzniesieniem gminy jest Dębowa Góra - 301,2 m n.p.m. (lasy w Kamińsku).

Dębowa Góra jesienią
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Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego 1 stycznia 1999 r.
Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

W Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą”.
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

10.

Kuźnica Stara

285

11.

Ługi-Radły

637

12.

Michalinów

99

13.

Mrówczak

166

14.

Podłęże Szlacheckie

324

15.

Przystajń

16.

Siekierowizna

131

17.

Stany

388

18.

Wilcza Góra

231

19.

Wrzosy

93

1310

94
Razem:
3
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Parku

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

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

Ludność
31.12.2019

174

173

173

45

44

43

Bór Zajaciński

300

300

302

4.

Brzeziny

324

332

333

5.

Dąbrowa

93

97

95

6.

Górki

209

202

200

7.

Kamińsko

168

165

165

8.

Kostrzyna

301

301

305

9.

Kuźnica Nowa

95

97

92

10.

Kuźnica Stara

444

437

429

11.

Ługi-Radły

411

415

413

12.

Michalinów

83

82

83

13.

Mrówczak

169

168

167

14.

Podłęże Szlacheckie

309

302

289

15.

Przystajń

2269

2280

2266

16.

Siekierowizna

117

117

114

17.

Stany

190

186

189

18.

Wilcza Góra

87

88

90

19.

Wrzosy

135

136

139

5923

5921

5887

Razem gmina:

Tab. 3a. Struktura ludności w gminie na 31.12.2013 r.
Ludność w wieku
0 - 6 lat
7 - 15 lat
16 - 18 lat
19 - 65 lat
pow. 65
Ludność ogółem

Mężczyźni
237
421
144
1885
327
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
Ludność w wieku
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym
Razem

Mężczyźni
203
277
98
1974
386
2938

Kobiety
202
260
81
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

Tab. 3c. Struktura ludności w gminie na 31.12.2019 r.
Ludność w wieku
0 - 6 lat
7 - 15 lat
16 - 18 lat
19 - 65 lat (60)
Pow. 65 lat (60)
Ludność ogółem
Ludność w wieku
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym
Razem

Mężczyźni
212
261
99
1947
401
2920

Kobiety
201
264
84
1637
780
2966

Mężczyźni Kobiety
572
549
1947
1637
401
780
2920
2966

R-m
1121
3584
1181
5886

R-m
413
525
183
3584
1181
5886
% ogółem
19,05
60,89
20,06
100,00

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że liczba ludności w gminie Przystajń w stosunku do
roku 2019 tylko nieznacznie się zmniejszyła. Natomiast zwiększył się odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym.
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,
- na koniec 2019 r. zarejestrowanych było 277 przedsiębiorców.
W całym 2019 r.:
- założono nową działalność gospodarczą - 37 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą - 208 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą z zawieszeniem - 30 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą z jej wznowieniem - 20 przedsiębiorców,
- zakończyło działalność gospodarczą - 26 przedsiębiorców,
5
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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

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

Tab.4d. Bezrobocie /stan grudzień 2019 r./
Z liczby bezrobotnych
Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

% ogółem

138

34

30

9

21,7

Stopień natężenia
bezrobocia (%)
4,1

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 %, na koniec 2018 r. - 4,3 %, a na
koniec 2019 r. – 4,1 %.
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. Całość spraw związanych z
planowaniem i realizacją budżetu Gminy Przystajń, podatków i opłat oraz obsługą finansową
prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy Przystajń przy współpracy pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
A. Stan finansów Gminy
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 są na realizację zadań publicznych (np. prowadzenie Urzędu
Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste, 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
Lp.
1.
2.
3.
4.

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

zł.
11 150 778,39
7 065 801,67
6 957 660,00
698 354,26

B. Wykonanie budżetu Gminy
Tab.6. Planowane i wykonane dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe
udział w
Plan po zmianach
Wykonanie
Stopień
Rodzaj dochodów
dochodach
31.12.2019 r. (w zł)
31.12.2019 r. (w zł) realizacji planu
ogółem
Bieżące

28 405 135,23

28 622 487,21

100,76%

85,40%

Majątkowe

5 204 311,69

4 893 828,77

94,03%

14,60%

OGÓŁEM:

33 609 446,92

33 516 315,98

99,72%

100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2019 r. to 5 693,27 zł
(liczba mieszkańców na 31.12.2019 r . to 5 887 osób).
Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:
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Tab.7. Struktura dochodów Gminy

10 902 258,27

11 150 778,39

udział w
dochodach
ogółem
33,27%

9 340 004,00

8 340 004,00

24,88%

10 339 372,88

10 239 293,06

30,55%

4 027 811,77

3 786 240,06

11,30%

33 609 446,92

33 516 315 315,98

100,00%

Dochody

Plan

Dochody własne
Subwencje
Dotacje
Dotacje i środki na finansowanie zadań
finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3

RAZEM

Wykonanie

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2019 r. stanowiły dochody własne 11 150 778,39 zł,
które stanowiły 33,27 %. Subwencje w kwocie 8 340 004,00 zł stanowiły 24,88 % budżetu, a
dochody z budżetu państwa w kwocie 10 239 293,53 zł co stanowiły 30,55 %, natomiast dochody
na projekty z udziałem środków unijnych w kwocie 3 786 240,06 zł. stanowiły 11,30 %.
Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział

Tab.8. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

010
400
600
700
710
720
750
751
752
754

Dochody
%w
Dochody
%
plan po
dochoda
wykonane
wykonania
zmianach
ch
31.12.2019 r.
ogółem
31.12.2019 r.
ogółem
3 988 506,35 4 211 013,87
105,58
12,56

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państw.,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

612 000,00

656 190,68

107,22

1,96

1 350 283,00
110 007,00
1 500,00
84 000,00
70 783,36

1 350 283,00
85 684,54
1 500,00
84 000,00
119 853,06

100,00
77,89
100,00
100,00
169,32

4,02
0,25
0,01
0,25
0,36

43 984,00

43 984,00

100,00

0,13

300,00

300,00

100,00

0,00

34 890,00

4 301,77

12,33

0,01

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 671 427,27

7 855 862,24

102,40

23,45

758
801
852
854
855
900
926

Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura fizyczna

8 410 392,49
1 248 235,22
411 958,31
53 789,00
7 583 365,00
1 856 146,92
77849,00

8 410 392,49
1 126 572,61
406 387,37
37 664,26
7 577 575,30
1 544 750,79
0,00

100,00
90,25
98,65
70,02
99,92
83,22
0,00

25,09
3,36
1,21
0,11
22,62
4,61
0,00

33 609 446,92 33 516 315,98

99,72

100,00

OGÓŁEM:
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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 rządowego „Rodzina 500+” i „Dobry Start”.
Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:
Tab.9. Struktura wydatków Gminy
Rodzaj wydatków
Bieżące
Majątkowe
RAZEM

Plan po zmianach
31.12.2019 r. (w zł)

Wykonanie
31.12.2019 r. (w zł)

Stopień
realizacj
i planu

udział w
dochodach
ogółem

26 168 063,24

25 435 953,81

97,20%

78,26%

7 416 880,94

7 065 801,67

95,26%

21,74%

33 584 880,18

32 501 755,48

96,77%

100,00%

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:
Tab.10. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
Wydatki
Wydatki
udział w
plan po
%
Dział
Wyszczególnienie
wykonanie
wydatkach
zmianach
wykonania
31.12.2019
ogółem %
31.12.2019
010 Rolnictwo i łowiectwo
1 413 474,39
1 332 723,05
88,06
4,10
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
400
436 100,00
418 524,75
95,97
1,29
energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
3 142 072,77
3 061 677,35
97,44
9,42
700 Gospodarka mieszkaniowa
115 328,00
101 322,66
87,86
0,31
710 Działalność usługowa
31 900,00
21 869,00
68,55
0,07
720 Informatyka
83 000,00
81 000,00
97,59
0,25
750 Administracja publiczna
3 100 567,27
2 966 567,80
95 68
9,13
Urzędy naczelnych organów władzy
751 państwowej, kontroli i ochrony prawa
43 984,00
43 984,00
100,00
0,14
oraz sądownictwa
752 Obrona narodowa
300,00
300,00
100,00
0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
730 095,17
721 024,87
98,76
2,22
przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
198 409,64
198 409,64
100,00
0,61
758 Różne rozliczenia
80 693,36
0,00
0,00
0,00
801 Oświata i wychowanie
10 617 036,73 10 274 251,37
96,77
31,61
851 Ochrona zdrowia
126 558,27
125 398,39
99,08
0,39
852 Pomoc społeczna
974 064,31
947 335,20
97,26
2,912
Pozostałe zadania z zakresu polityki
853
7 000,00
7 000,00
100,00
0,02
społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
575 379,00
543 174,42
94,40
1,67
855 Rodzina
7 620 260,10
7 593 734,44
99,65
23 36
Gospodarka komunalna i ochrona
900
3 233 632,85
3 152 061,47
99,75
9,70
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
701 779,00
699 998,50
98,56
2,15
narodowego
926 Kultura fizyczna
253 309,32
211 398,57
83,45
0,65
OGÓŁEM:
33 584 944,18 32 501 755,48
96,77
100,00
9
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Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy:
- dofinansowanie w kwocie 1 554 12600 zł. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Przystajń etap VII Antonów-Kuźnica Nowa” w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 881 141,14 zł. zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Przystajń ul. Szkolna oraz zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Przystajń ul. Kwiatowa” w
ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 3 432 zł. zadania „dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze
użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
- dofinansowanie w kwocie 1 197 001 zł. zadania „Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul.
Szkolna i Krótka” w Funduszu Dróg Samorządowych;
- dofinansowanie w kwocie 149 850 zł. zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mrówczak Kuźnica Stara”;
- dofinansowanie w kwocie 84 000 zł. projektu „Kreatorzy przyszłości” w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 99 040 zł. projektu „Wspieramy najmłodszych” w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 230 000 zł. projektu „Przez doświadczenie do wiedzy” w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 30 000 zł. projektu „Zielona pracownia w PSP w Borze Zajacińskim Zielony Bór” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
- dofinansowanie w kwocie 224 578,50 zł. zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola w Przystajni” w ramach PROW 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 39 367 zł. zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Przystajń” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej;
- dofinansowanie w kwocie 46 000 zł. zadania „Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa
kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020;
- dofinansowanie w kwocie 785 379 zł. zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Przystajni - Rynek” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Tab.11. Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu
Plan
7 416 880,94

Wykonanie
7 065 801,67

10

% wykonania
95,27
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Tab.12. Podstawowe inwestycje w gminie w 2019 r.
L.p.

Wyszczególnienie

zł.

1

Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w
Przystajni

750 353,97

2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap IX (dokumentacja)

24 009,00

3

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Nowa

34 408,90

4

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara

54 473,90

5

Wykup sieci wodociągowej w miejsc. Kamińsko, Ługi-Radły oraz wykonanie
dokumentacji do rozbudowy wodociągu w Przystajni, ul. Powstańców Śląskich

6

Wykonanie dokumentacji dot. budowy sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr
678033S w miejscowości Stany

7

Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w Przystajni

8

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003S Mrówczak-Kuźnica Stara

9

Przebudowa drogi gminnej nr 678045S w Kamińsku (opracowanie PFU)

5 000,00

10

Przebudowa drogi gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej (opracowanie PFU)

8 000,00

11

Wykup działek pod drogi gminne

10 000,00

12

Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy

50 307,00

13

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Krzepicach

14

Dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla OSP w Przystajni

15

Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie

60 412,20

16

Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach FS

15 293,74

17

Doposażenie placu zabaw przy remizie w Kuźnicy Starej (FS)

18

Doposażenie placu zabaw przy remizie w Ługach-Radłach (FS)

23 511,72

19

Przebudowa garażu w remizie OSP Przystajń

39 561,70

20

Adaptacja pomieszczeń budynku na część adm.-socjalną w PSP w Borze Zajacińskim

14 760,00

21

Huśtawka wahadłowa integracyjna

12 349,91

22

Wydzielenie magazynu na butle w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

23

Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni

543 573,75

24

Wymiana nawierzchni chodnika w oddz. Przystajń Gminnego Przedszkola

25 790,64

25

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

10 500,00

26

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (dokumentacja)

17 712,00

27

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny

11 944,62

28

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak

13 890,24

29

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyna

4 999,48

30

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bór Zajaciński ul. Węzina

4 228,74

31

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosy

4 827,75

32

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Rynek (dokumentacja)

9 685,78

11

102 535,86
23 510,00
2 414 003,38
353 403,09

6 250,00
335 970,00

7 948,65

8 755,37
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33

Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej
(dokumentacja)

34

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek

35

Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni - nawodnienie boiska

80 990,00

36

Budowa dodatkowego boiska treningowego na boisku sportowym w Przystajni

80 408,57

37

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług
Społecznościowych w Przystajni (dokumentacja)

23 370,00

11 500,00
1 867 561,71

Razem: 7 065 801,67

3.3 Realizacja funduszu sołeckiego
Podstawowe wskaźniki:
1) udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy:
plan: 301 821; wykonanie: 271 695 zł.
2) liczba projektów w ramach Funduszu Sołeckiego – 34.
3) liczba osób biorących udział w tworzeniu Funduszu Sołeckiego – 309.
4) wykaz zadań Funduszu Sołeckiego:
Tab.13. Wykaz zadań Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
Sołectwo
Antonów (3)

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Wykonanie
(zł.)

Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa

4 463,63

Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa

9 286,50

Utrzymanie tradycji i folkloru kultury wsi poprzez organizowanie imprez

600,00

Razem:

14 350,13

Bór Zajaciński Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Borze Zajacińskim ul. Węzina
(1)
Razem:

4 266,94

Brzeziny (3)

Remont garażu OSP Wrzosy-Brzeziny

5 000,00

Założenie monitoringu na obiekcie OSP Wrzosy - Brzeziny

3 859,60

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe

11 100,75
Razem:

Dąbrowa (2)

3 098,50

Zakup kosy spalinowej

8 105,00

Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach
Razem:

Kamińsko (1)

19 960,35

Zakup strojów ludowych dla KGW Dąbrowa
Razem:

Górki (1)

4 266,94

Odnowienie świetlicy w budynku OSP Kamińsko

15 293,74
15 293,74
14 191,94

Razem:

12

11 203,50

14 191,94
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Kostrzyna (3)

Budowa oświetlenia przy drodze 678007S

4 999,48

Zakup siłowni zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Kostrzynie

7 200,00

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kostrzynie

5 320,00
Razem:

Kuźnica Nowa Remont pomieszczenia w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa
(3)
Budowa kominka w pomieszczeniu remizy OSP w Kuźnicy Nowej
Organizowanie dożynek w miejscowości Kuźnica Nowa
Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej
Zakup warnika

Ługi-Radły (1) Wyposażenie placu zabaw przy OSP Ługi-Radły

7 948,65
27 604,67
23 511,72

Razem:
Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap I

23 511,72
13 890,24

Razem:
Podłęże
Wykorytowanie i utwardzenie drogi na działce o nr 592 w Podłężu Szl.
Szlacheckie (4)
Utwardzenie drogi na działce ewidencyjnej nr 77 w Michalinowie

13 890,24
10 291,50
7 994,50

Zakup kosy spalinowej

1 997,01

Zakup wyposażenia do kuchni OSP Podłęże Szlacheckie

1 998,50
Razem:

Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Rynek

22 281,51
9 685,78

Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bagna, droga nr 678025S
Razem:
Stany (1)

11 317,83
656,21

Razem:

Przystajń (2)

6 250,00

18 999,81

Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej

Mrówczak (1)

4 467,83
600,00

Razem:
Kuźnica Stara
(3)

17 519,48

Wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Stany przy
drodze gminnej nr 678033S

27 828,87
37 514,65
14 953,04
14 953,04

Wilcza Góra (1) Remont Świetlicy w OSP Wilcza Góra - wykonanie posadzki i instalacji
elektrycznej
Razem:
Wrzosy (4)

11 016,00
11 016,00

Zakup wyposażenia dla OSP Wrzosy-Brzeziny

4 545,00

Zakup wyposażenia dla OSP Wrzosy-Brzeziny

455,00

Zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP Wrzosy-Brzeziny

2 992,34

Budowa oświetlenia ulicznego - projekt

4 827,75
Razem:

RAZEM:

12 820,09
271 695,83
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Informacja o nieruchomościach gruntowych (stan na dzień 31.12.2019 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
- 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 Poczcie
Polskiej/,
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: 10,21 ha;
- Przystajń -Bagna,
- droga przez Bagna,
- Dąbrowa-Bór Zajaciński,
14
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- Kamińsko,
- Przystajń: część ul. Kwiatowej, część ul. Sojczyńskiego, część ul. Kolejowej, odgałęzienie od ul.
Kolejowej
- Siekierowizna,
- Kuźnica Stara,
- Mrówczak,
- Kuźnica Nowa – droga na most na rzece Liswarcie,
- Ługi-Radły,
- działki drogi - „Osiedle” Przystajń (2,02 ha).
- działki przejęte pod drogi publiczne gminne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w wyniku podziału: Brzeziny, Ługi-Radły, Przystajń, Kamińsko, Bór Zajaciński,
Stany – 0,78 ha,
- drogi przejęte na podstawie decyzji komunalizacyjnych wojewody: Brzeziny, Mrówczak -5,20 ha,
- parking i droga w centralnej części m. Przystajń - Rynek – 0,15 ha.
V. Pozostałe grunty:
1) stadion sportowy z parkingami w m. Przystajń, ul. Bór 19, o powierzchni 2,40 ha,
2) działka pod płytą rynku w Przystajni – 0,0877 ha,
3) działki niezabudowane, grunty rolne i leśne o łącznej powierzchni 66,71 ha w tym:
- działki przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 0,0887 ha.
- grunty leśne – 47,15 ha,
- działki niezabudowane i użytki rolne – 18,30 ha,
- działki niezabudowane pod przepompowniami w m. Kuźnica Stara i Kuźnica Nowa –1,0207 ha,
- działka zakupiona pod przepompownię ścieków w m. Kostrzyna – 0,0697 ha.
VI. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych:
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i najmu gruntów i lokali użytkowych:
7761,00 zł.
- dochody z tytułu wydzierżawienia kanalizacji sanitarnej: 70815 zł.
VII. W 2019 r. nabyto działki:
1) nr ewid. 814/16, 814/12, 814/10, 814/7, 814/4, 823/17, 823/34, 823/23, 824/11, 824/13, 824/16
oraz 824/18 o łącznej pow. 0,7981 w m. Przystajń (droga publiczna gminna – Osiedle, Przystajń);
2) nr ewid. 105, o pow. 0,0697 ha w m. Kostrzyna pod budowę przepompowni ścieków;
3) nr ewid. 71/2, 90/1, 90/2, 90/10 oraz 90/15, o łącznej pow. 0,1547 ha w m. Ługi - Radły (pod
drogę publiczną – ul. Letniskowa);
4) nr ewid. 118, 119, 120, 122, 123, 128 o łącznej pow. 2,3274 ha w m. Mrówczak;
5) decyzje komunalizacyjne wojewody: nr ewid. 212, 211, 210, 206, 205, 204 o łącznej pow.
2,8786 ha w m. Brzeziny;
5) decyzje komunalizacyjne wojewody: nr ewid. 251/11 oraz 251/12 o łącznej pow. 0,1524 ha w m.
Przystajń: parking i droga- Rynek.
VIII. W 2019 r. nie zbyto żadnej działki stanowiącej własność gminy.

15

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

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
uchwałą nr XIV.147.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
W 2019 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.
W zakresie w/w celów zrealizowano:
1) Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w Przystajni;

2) Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara;

16
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3) Przebudowa drogi gminnej nr 678045S w Kamińsku (dokumentacja);
4) Przebudowa drogi gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej (dokumentacja);
5) Wykup działek pod drogi gminne;
6) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bór Zajaciński ul. Węzina, Brzeziny,
Kostrzyna, Wrzosy, Mrówczak;

11) Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Rynek (dokumentacja).
Tab.14. Stan dróg gminnych (na 31.12.2019 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

1.2. Dalsza rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych.
W zakresie w/w celów zrealizowano:
1) Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w Przystajni;
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2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara;
3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Nowa;
4) Wykup sieci wodociągowej w miejsc. Kamińsko, Ługi-Radły oraz wykonanie dokumentacji do
rozbudowy wodociągu w Przystajni, ul. Powstańców Śląskich;
5) Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr
678033S w miejscowości Stany;
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VIII (wykonanie dokumentacji);
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap IX (wykonanie dokumentacji);
8) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
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) Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni - nawodnienie boiska;
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2) Budowa dodatkowego boiska treningowego na boisku sportowym w Przystajni;

3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach;

4) Huśtawka wahadłowa integracyjna w SP Bór Zajaciński

19
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5) Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie

6) Doposażenie placu zabaw przy remizie w Kuźnicy Starej (FS)

7) Doposażenie placu zabaw przy remizie w Ługach-Radłach (FS)

20
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8) Adaptacja pomieszczeń budynku na część administracyjno-socjalną w PSP w Borze Zajacińskim
(dokumentacja)
9) Wydzielenie magazynu na butle w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

10) Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni

11) Wymiana nawierzchni chodnika w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni
21
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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) Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)
2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń – Rynek

3) Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni (dokumentacja).
4) Dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla OSP w Przystajni.
22
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5) Przebudowa garażu w remizie OSP Przystajń
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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. 928 gospodarstw domowych.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 25 km.
Na terenie gminy funkcjonuje także 166 przydomowych oczyszczalni ścieków.
W 2019 roku liczba przyłączy kanalizacyjnych zwiększyła się o 8, a przydomowych oczyszczalni
ścieków o 7.
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 2019 r.
był to PZOM STRACH z/s w Konopiskach.
Na terenie gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w
Przystajni ul. Targowa 18A.
L.p.

Tab.15. Ilość zebranych odpadów (w tonach)
Wyszczególnienie
2018 r.

1

odpady zmieszane

2

2019 r.

1032,17

935,58

szkło

107,24

134,98

3

plastik

59,95

30,78

4

papier

15,59

26,08

5

metale

13,00

40,68

6

odpady zielone

33,62

36,86

7

odpady wielkogabarytowe

97,38

89,98

8

odpady budowlane

43,38

40,72

9

opony

19,50

9,32

10

zużyte urządzenia elektryczne

6,68

8,98

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. oraz w 2019 r.
2) Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi
100 %.
3) W 2020 r. trwają prace nad kolejną zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Tereny inwestycyjne: Przystajń, Michalinów, Podłęże Szlacheckie
5.4. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 został uchwalony w roku
2018. W 2019 r. dokonano nowelizacji LPR o obszar położony pomiędzy ulicami: Częstochowską
a Pamięci Katynia.
Rewitalizacja - to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne,
ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji.
LPR 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.
LPR 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 planowania, wdrażania i monitorowania skuteczności środków zaradczych - w
25
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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 latach 2018-2019 zrealizowano I etap rewitalizacji t.j. projekt rewitalizacyjny po nazwą
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – rynku w Przystajni na cele
aktywizacji społecznej mieszkańców”, którego zakończenie zrealizowano w roku 2019.

Miniwieczornica patriotyczna z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Projekty społeczne obejmują następujące przedsięwzięcia:
1) Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni.
Projekt obejmuje realizację działań z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji mieszkańców z
obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie Programu
Aktywności Lokalnej (PAL), w ramach którego zostanie zastosowana usługa aktywnej integracji, z
uwzględnieniem wolontariatu, usług prozatrudnieniowych i edukacyjnych oraz działań
środowiskowych (konsultacje i motywowanie mieszkańców do udziału w spotkaniach o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, itp.). Grupą docelową są osobom bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (osoby lub rodziny).
Lokalizacja: Przystajń: Rynek i budynek użytkowy na Skwerze Henryka Kluby–Centrum Usług
Społecznościowych
2) Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług
Społecznościowych w Przystajni.
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu w ramach działalności Centrum Usług Społecznościowych. Grupą
docelową są osobom bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby lub
rodziny) zamieszkujące cały obszar rewitalizacji.
Lokalizacja: Przystajń, Rynek i budynek użytkowy na Skwerze Henryka Kluby–Centrum Usług
Społecznościowych.
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Opracowano także dokumentację dla II etapu rewitalizacji pod nazwą: „Rozbudowa i adaptacja
zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”.

Wizualizacja Centrum Usług Społecznościowych
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 2019 r. wykonano:
1/ budowę dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m 3 na terenie
ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn;
2) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara;
3) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Nowa;
4) Dokumentację budowy sieci wodociągowej przy drodze gminnej 678033S w Stanach;
5) Wykup sieci wodociągowej w miejsc. Kamińsko, Ługi-Radły oraz wykonanie dokumentacji do
rozbudowy wodociągu w Przystajni, ul. Powstańców Śląskich.
Zaopatrzenie w wodę
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96 % gospodarstw domowych.
Tab.16. Dane dotyczące sieci wodociągowej 2019 r.
Długość sieci rozdzielczej
Liczba punktów
Woda /tys. m³/
(km)
odbioru wody
pobrana z ujęć
dostarczona odbiorcom
96,65

2075

299,2

216,3

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi: w Przystajni -70 m³/h, w Bór Zajaciński- 45 m³/h.
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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 uchwałą nr XII.116.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r.
W roku 2019 usunięto z terenu Gminy Przystajń 89,23 tony odpadów zawierających azbest.
Usunięcie nastąpiło za uzyskaniem dotacji zewnętrznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 100% kosztów realizacji zadania w
kwocie 36 669 zł.
W trakcie realizacji zadania wyroby zawierające azbest usunięto z 40 obiektów i miejsc
składowania odpadu, w tym: z 6 budynków mieszkalnych, 10 budynków gospodarczych, 24 posesji
dla azbestu zeskładowanego. Ilość usuniętego odpadu to odpowiednio 14,82 t /15,01 t / 59,40 t.

5.7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr II.5.2018 Rady Gminy
Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przystajń
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do
dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany złożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
„Program Współpracy Gminy Przystajń 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.
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W Programie współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2019, 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 to ochotnicze straże pożarne (OSP Antonów-Kuźnica Nowa, OSP w
Dąbrowie, OSP w Górkach-Stanach, OSP w Kamińsku, OSP w Kuźnicy Starej, OSP w ŁugachRadłach, OSP w Podłężu Szlacheckim, OSP w Przystajni, OSP w Wilczej Górze, OSP WrzosyBrzeziny) 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”, „Lawenda”, „Ługowianki”.
Formy współpracy
Współpraca Gminy Przystajń z podmiotami Programu w roku 2019 obejmowała zarówno
finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:
1) zlecania 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) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie a 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
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.
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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 2019 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/ Klub Sportowy „Płomień-Przystajń”;
2/ UKS Akademia Sportu Kłobuck;
3/ ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck,
4/ Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
Zawarto umowy na realizację zadań publicznych:
- „Żyj zdrowo” z ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck - kwota dotacji: 3 000 zł;
- „Zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Przystajń w 2019 r.” z Klubem Sportowym „Płomień Przystajń - kwota dotacji
28 000 zł;
- „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń w 2019 r.” z UKS
Akademia Sportu Kłobuck - kwota dotacji 12 000 zł;
- „Ochrona zdrowia oraz upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń w
2019 r.” ze Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” - kwota dotacji 7 000 zł.
Środki finansowe, które zostały przekazane wykorzystano w całości na realizację zadań, na które
zostały przeznaczone zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami oraz rozliczonymi dotacjami.
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 zespoły 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.
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- 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 realizację Programu
swoje zaangażowanie i kreatywność, a także wkład pozafinansowy - czyli głównie aktywność
wolontariuszy (np. remont pomieszczeń OSP).

5.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GPPiRPA w 2019 roku przedstawia się następująco:
Plan zadań GPPiRPA / po zmianie/ na 2019 rok
121 558,27 zł
Wykonanie za 2019 r.
120 486,82 zł
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
8 posiedzeń; wynagrodzenia za prace w Komisji – kwota 3826 zł.
Do zadań Gminnej Komisji w ramach działań wynikających z instytucji prawnej należy
zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:
1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy (przyjęto 11 wniosków o zobowiązanie do leczenia
odwykowego);
2) 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;
3) po przeprowadzonej rozmowie motywacyjnej skierowanie osoby do lekarzy biegłych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 260 zł;
4) o ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, wstępne czynności
przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania;
5) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
6) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy);
Sąd:
7) skierowanie przez sąd takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
(art. 25 ustawy) – 1 wniosek - 86 zł;
8) 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.
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W ramach zadania II realizowano: 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 3 uczniów (881 zł) i zakupiono paczki świąteczne (3460 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 na terenie gminy:
- Pełnomocnik – kwota 3218 zł;
- SP Przystajń - kwota 2456 zł;
- SP Bór Zajaciński - kwota 2280 zł;
- obóz survivalu – kwota 950 zł;
- spływ kajakowy- kwota 282 zł;
- zakup sprzętu sportowego w SP Przystajń – kwota 3365 zł;
- dofinansowanie przejazdu uczniów (wycieczki, zawody sportowe) SP Przystajń - kwota 4063 zł;
- zakup nagród oraz niezbędnych artykułów do organizacji konkursów w szkołach oraz do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego: SP Przystajń -8456 zł; SP Bór Zajaciński - 1336 zł;
- GOKSIR w Przystajni (konkursy, rozgrywki sportowe wakacje i ferie i.t.p.) - kwota 3076 zł;
- organizacja rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży - kwota 1684 zł;
- organizacja zajęć teatralnych przy GOKSiR w Przystajni - kwota 4000 zł;
- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów SP w Przystajni - kwota 8132 zł;
- dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych z okazji Dnia Dziecka w SP Przystajń kwota 2400 zł;
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – (980 zł).
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w sołectwach –
kwota 2983 zł;
- pomoc w organizacji biwaku harcerskiego dla dzieci i młodzieży Drużyny Harcerskiej
działającej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - kwota 1347 zł;
- dofinansowanie utrzymania pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży, w których
organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów sprzętu sportowego w
sołectwach – kwota 8870 zł;
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności GKRPA –
kwota 1228 zł;
- zakup książek – GBP w Przystajni – 859 zł;
- dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 50 000 zł.
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Ferie 2019 r.

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 2019 roku 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,
9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu.

5.9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN).
Plan zadań GPPN / po zmianie/ na 2019 rok
Wykonanie za 2019 rok.

4000,00 zł
3911,57 zł

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono nagrody oraz artykuły
niezbędne do organizacji V Turnieju o Puchar Sołtysa (1220 zł); ponoszono wydatki na realizację
programów profilaktycznych (1612 zł); zakup sprzętu sportowego oraz artykułów sportowych
(1079 zł).
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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.) obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej.
Uchwałą nr V.38.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r został przyjęty Gminny
Program Wspierania Rodziny na terenie gminy Przystajń na lata 2019-2021.
Głównym założeniem programu jest wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie
warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.
Odbiorcami programu są rodziny wychowujące dzieci , a jednocześnie niewydolne wychowawczo i
niezaradne życiowo, ubogie i zagrożone ubóstwem, obarczone bezrobociem, dotknięte przemocą,
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe programu:
1) Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodziny.
2) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
3) Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.
4) Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
Poniżej przedstawiamy działania realizowane w ramach programu w 2019 r.
Pomocą w formie pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych GOPS zostały objęte
132 rodziny, w których zamieszkiwało 311 osób. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad
środowiskowy w trakcje wizyty analizuje wraz z klientem jego sytuację, zastanawia się nad
możliwościami rozwiązywania problemów, udziela porad, ukierunkowuje klienta na możliwości
załatwienia jego sprawy, motywuje do zmiany zachowań, które pomogły by mu w dalszym życiu.
Praca socjalna ukierunkowana głównie była na:
1) zapewnieniu niezbędnych środków materialnych,
2) wskazanie uprawnień osób niepełnosprawnych,
3) poprawianiu funkcjonowania rodziny, w tym rodzin gdzie występuje przemoc domowa.
Pracownicy socjalni w ramach wykonywania obowiązków zawodowych oraz pracy socjalnej,
kontaktowali się w sprawach swoich klientów m.in. z policją, pedagogami szkolnymi, lekarzami,
pielęgniarkami, kuratorami, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Efektem tych działań była m.in. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
wzmocnienie predyspozycji psychospołecznych, umiejętności autoprezentacji, zapobieganie
stereotypom.
Gdy Gminny Ośrodek pomocy Społecznej poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza u
tej rodziny wywiad środowiskowy, po dokonaniu analizy sytuacji wnioskuje lub nie o
przydzielenie asystenta rodziny.
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W 2019 r. w 18 środowiskach (w tym 14 rodzinach niepełnych i 4 wielodzietnych) zdiagnozowano
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
rodziny te były objęte wsparciem ze strony Gminny Ośrodek 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 i z ich
aktywnym udziałem, który był zatrudniony na umowę zlecenie. Efektem działań jest pomoc
rodzinie przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w
pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Od 24 października 2019 r. mamy umieszczone
dziecko w pieczy zastępczej. Wydatki gminy z tego tytułu to kwota 237 zł. Efektem działań jest
pomoc rodzinom zastępczym w wydatkach na rzecz dzieci objętych pieczą zastępczą. W 2019 roku
z pomocy w formie posiłku skorzystało 88 dzieci i uczniów. Wydano łącznie 9649 obiadów.
Efektem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie niedożywianiu dzieci z terenu gminy.
W 2019 roku na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia
pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki na
ubezpieczenia społecznej dla osób uprawnionych wydatkowano 2 675 100,94 zł.
Efektem podejmowanych działań w tym obszarze jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w
wydatkach związanych z utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi.
W 2019 r. rodzinom z terenu gminy wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę
4 481 455zł., również wypłacono świadczenie Dobry start dla uczniów w wysokości 210 600 zł.
Pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych przyznano 34 uczniom, na łączną
kwotę 44 838,40 zł. Efektem działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w wydatkach
związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w 2019 roku realizowany był
Podprogram 2018. Uprawnionych do pomocy były 485 os. Wydano 22 141 kg żywności., co daje
2226 paczek. Efektem działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych.
Stosowanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinach, w których występuje przemoc domowa.
Ogółem 14 rodzin objętych było procedurą NK. Po otrzymaniu kart członkowie zespołu
interdyscyplinarnego monitorują sytuacje w rodzinach w formie niezapowiedzianych wizyt w
miejscu zamieszkania oraz kontaktów telefonicznych z osobami doznającymi przemocy. Efektem
tych działań jest przekazanie rodzinom doznającym przemocy kompleksowej informacji o
przysługujących im prawach oraz pomoc tym rodzinom w przezwyciężaniu ich sytuacji życiowej
Promowaniem i wspieraniem oraz organizacją różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i
młodzieży realizuje Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, biblioteka oraz szkoły i
przedszkola poprzez organizacje wielu ciekawych imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym,
konkursów, turniejów, spotkań autorskich, festynów, rajdów czy pikników. Efektem tych działań
jest integracja całych rodzin.
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5.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 218), nakłada na gminę, jako zadanie własne, tworzenie i realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Uchwałą nr V.39.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r został przyjęty Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019-2024.
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Przystajń.
W 2019 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 formularzy
Niebieskich Kart, 14 z nich zostało sporządzone przez funkcjonariuszy policji, a jedna przez
pracownika oświaty. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast grup
roboczych 9. Zarówno z posiedzenia Zespołu jak i grup roboczych sporządzane są protokoły i listy
obecności. W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty zgodnie z ustalonym planem 14 rodzin
było monitorowane przez funkcjonariuszy policji jak i pracowników socjalnych czy kuratorów
zawodowych i społecznych.
W okresie sprawozdawczym Zespół realizował procedurę Niebieskiej Karty w 14 rodzinach z
naszej gminy. Procedurę zakończył w 9 środowiskach z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego zaprzestania przemocy w rodzinie.
Jedna rodzina, w której była stosowana przemoc korzystała z pomocy finansowej tutejszego GOPS
w formie zasiłków celowych, a ich dzieci korzystały również z darmowych posiłków w szkole i
przedszkolu. Ponadto dzieci w wieku szkolnym z rodzin w których występuje zjawisko przemocy
korzystały ze wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego.
W ramach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
uczestniczyli w miesiącu czerwcu 2019 r. w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w
pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych
osobowych. Jeden z członków Zespołu ukończył kurs podstawowy Studium Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i opracował ulotkę informacyjną dla mieszkańców naszej gminy, gdzie
szukać pomocy w razie wystąpienia przemoc. Zakupiono również materiały edukacyjnoinformacyjne dotyczące przemocy w rodzinie.
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VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Przystajń
W 2019 r. Rada Gminy Przystajń podjęła 76 uchwał, w tym 19 stanowiących akty prawa
miejscowego.
Tab.17a. Wykaz uchwał będących aktami prawa miejscowego podjętych w 2019 r.
L.p.

Wyszczególnienie

1

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/15/2000 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutów
sołectwom w gminie Przystajń.

2

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego
zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie
Przystajń (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r. Nr 4221).

3

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń.

4

Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r.

5

Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz.
U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 2663).

6

Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.

7

Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. U. Woj.Śl. z 2015 r., poz. 1088).

8

Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/14/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerom i
placowi zlokalizowanym na terenie gminy Przystajń (Dz. Urz. woj. śląskiego z 2009 r., Nr 62, poz.
1393).

9

Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Przystajń.

10. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały Nr
XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Przystajni.
11. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dla dyrektorów i
wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych
placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń.
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12. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty
za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
13. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.
16. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
17. Uchwała Nr XII.88.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
18. Uchwała Nr XIII.92.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla
wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19. Uchwała Nr XIII.92.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla
wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Tab.17b. Zestawienie szczegółowe uchwał dotyczące gospodarki nieruchomościami
L.p.

Wyszczególnienie

Sposób realizacji

1.

Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca zawarto umowę kupna-sprzedaży
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości –
działki nr ewid. 105 w m. Kostrzyna
(pod przepompownię ścieków)

2.

Uchwała Nr XI.79.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 zawarto umowę kupna- sprzedaży
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – działki nr ewid. 814/4, 814/7, 814/10, 814/13
oraz 814/16 w m. Przystajń
(droga osiedle w Przystajni)

38

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

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 gminą Miedźno w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń” w ramach RPO
województwa śląskiego;
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
c) Stowarzyszenie Gmin Subregionu Północnego.
4. Inne formy współdziałania
1/ Gmina Przystajń jest członkiem stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek
Śląska”
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VIII. Sprawozdania
8.1. Oświata i wychowanie
Przedszkola
Nauczanie i wychowanie przedszkolne na terenie gminy zapewnione było przez:
1/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni z oddziałami: w Przystajni, w Górkach, w Kuźnicy
Starej oraz do 31 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie.
2/ oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
W w/w przedszkolach zatrudnionych było 23 nauczycieli (w etatach 20,98 według stanu na
31.12.2019 r.).
Przedszkola dysponują 233 miejscami przedszkolnymi dla dzieci (Bór Zajaciński: 2x25, 1x20,
Przystajń: 2x25, 3x23, Górki: 1x22, Kuźnica Stara: 1x22).
Szkoły podstawowe
Na terenie gminy funkcjonują:
1/ Szkoła Podstawowa w Przystajni - 19 oddziałów szkoły podstawowej, 3 oddziały gimnazjum (od
stycznia do czerwca 2019 r.),
2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z oddziałami przedszkolnymi: 3 oddziały
przedszkolne, 7 oddziałów szkoły podstawowej.
Tab.18. Liczba uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych w roku 2019
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
Gminne Przedszkole
w Przystajni
w Borze Zajacińskim
Publiczne
SP
G
SP
OP
w Przystajni
I-VIII.2019
348
53
104
59
136
IX-XII.2019
346
0
102
63
130
Okres

Ogółem

700
641

W szkołach podstawowych było zatrudnionych 75 nauczycieli (w etatach 65,02 według stanu na
31.12.2019 r.)
Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły ponadpodstawowe. Młodzież z terenu gminy, uczęszcza
głównie do szkół ponadpodstawowych głównie w miejscowościach: Częstochowa i Kłobuck.
Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacinskim:
Projekt „Dogonimy najlepszych”.
Termin realizacji: od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. Wysokość dofinansowania: 268 049 zł .
Projektem zostało objętych 106 uczniów szkoły podstawowej, z czego ponad 80 % podniosło swoje
kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. Ponadto projekt zakładał udział dwóch nauczycieli
w szkoleniach i podniesienie ich kompetencji.
W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono zajęcia rozwijające dla uczniów: Badamy i
eksperymentujemy z przyrodą, Liczymy i wygrywamy, Teatralne pasje, Drużynowa gra, ICEnglish,
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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.
Uczniowie w trakcie zajęć projektowych korzystali z nowej wyposażonej kompleksowo w meble
oraz pomoce dydaktyczne pracowni: matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej, a także z
doposażonej sali 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.
Projekt został zakończony i rozliczony w grudniu 2019 r.
Projekt „Wspieramy najmłodszych”.
Termin realizacji: od 7 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Wysokość dofinansowania: 88 540 zł.
Celem projektu było wzbogacenie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także
poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dziecka z niepełnosprawnością oraz podniesienie
kwalifikacji kadry pedagogicznej. Projekt obejmował pomoc dla 2 dzieci posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego oraz 3 nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.
W ramach projektu przeprowadzono 3 rodzaje specjalistycznych zajęć (po 70 jednostek
edukacyjnych każdego rodzaju zajęć na 2 dzieci, czyli 35x30 min/1dziecko) dla 2 dzieci
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
1) zajęcia doświadczania świata które mają za zadanie usprawniać zaburzone funkcje rozwojowe
dziecka poprzez wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata, czyli dźwięków, faktur, kolorów,
smaków, zapachów, itp.;
2) zajęcia z elementami arteterapii, które będą stymulować głównie zmysł dotyku, usprawniać
motorykę małą, jak również będą rozwijać u dzieci kreatywność;
3) zajęcia relaksacyjne z elementami masażu, które mają służyć niwelowaniu napięć oraz przykurczy,
a jednocześnie usprawniać sferę emocjonalną dziecka poprzez miłe doznania słuchowe, wzrokowe
jak i czuciowe.
Zorganizowano w ramach projektu dla 2 dzieci warsztaty poznawcze (8 spotkań) oraz „zajęcia w
kole" (60 jednostek edukacyjnych przeprowadzonych w ferie zimowe) z udziałem grupy rówieśniczej
max. 20 dzieci. W ramach projektu zwrócono rodzicom koszt udziału dziecka w turnusie
logopedycznym organizowanym i przeprowadzonym w specjalistycznym ośrodku terapii mowy,
który wykorzystuje alternatywne metody komunikacji. W ramach projektu zakupiono: do zajęć z
elementami arteterapii: różnego rodzaju gry zręcznościowe, masy plastyczne o różnej konsystencji i
barwie, masy kreatywne, kredki, farby i pomoce plastyczne, dotykowe układanki, fakturowe,
manipulacyjne zabawki usprawniające motorykę małą; do zajęć doświadczania świata poprzez
wielozmysłowe jego poznanie: piłki, dyski, tunele, woreczki, korale, poduszka i inne sensoryczne
pomoce, deskorolki, platformy, zestawy do ćwiczeń równoważnych, do treningu zapachowego, do
sensorycznej stymulacji; a także pomoce dające efekt dźwiękowy typu: piłeczki, dzwonki, tuby oraz
41

Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2019

świetlne: światłowody, panele podświetlane, lampa, itp.; do zajęć relaksacyjnych głównie zakup
bezpiecznej huśtawki na plac zabaw oraz maty i wałków do masażu, a także urządzenia do
wytwarzania dymu i baniek mydlanych.
Projekt został zakończony i rozliczony w grudniu 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Przystajni
Projekt „Pomagamy najsłabszym”.
Termin realizacji: od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. Wysokość dofinansowania: 269 784 zł.
Projektem zostało 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 ponad 80% podniosło swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. Ponadto
projekt zakładał udział czterech nauczycieli w szkoleniach i podniesienie ich kompetencji.
W ramach projektu w 2019 roku były 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.
Uczniowie w trakcie zajęć korzystali z zakupionego w ramach projektu sprzętu: 7 tablic
interaktywnych z projektorami oraz laptopami, pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych w tym:
gry, oprogramowanie do tablic, książki i ćwiczenia, interaktywne pakiety edukacyjne, urządzenia
wielofunkcyjne, ekrany, wizualizery, tonery do drukarek, tablety, zestaw nagłaśniający.
Projekt został zakończony i rozliczony w czerwcu 2019 r.
Projekt „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.
Termin realizacji: od 5 lipca 2019 r. do 20 czerwca 2021 r.. Wysokość dofinansowania: 300 930 zł.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na
podniesienie kompetencji kluczowych przez 152 uczniów (w tym 76 kobiet) poprzez ich udział w
dodatkowych zajęciach rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni: matematycznych i
przyrodniczych (fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej).
Projekt przewiduje przeprowadzenie następujących zajęć:
- dla klas I-III zajęcia matematyczne ,,Komputerowa matematyka" lub ,,Polubić matematykę" , które pozwoliłyby najmłodszym uczestnikom na wykorzystywania komputera w codziennym życiu
ukazując przy tym możliwość nauki zagadnień matematycznych,
- dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej dodatkowe zajęcia przyrodniczo-biologiczno-geograficzne ,,Bliżej natury", których nadrzędnym celem jest budowanie u uczestników projektu świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju,
zajęcia ,,Matematyka wokół mnie" pomagająca uczniom w usprawnieniu zdolności oraz umiejętności matematycznych.
- dla uczniów klas VII - VIII dodatkowe zajęcia z fizyki lub chemii lub matematyki: ,,Młody chemik" uczestnicy projektu mają możliwość uczestniczenia w praktycznych zajęciach chemicznych,
opartych na doświadczeniach, obserwacji i wnioskowaniu, ,,Polubić fizykę", których głównym ce42
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lem będzie rozbudzenie w uczniach głębszych zainteresowań fizyką, a także kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych oraz
praktycznych, ,,Szacuję i obliczam" pomogłyby uczniom w usprawnieniu zdolności oraz umiejętności matematycznych i fizycznych. Zajęcia matematyczne i przyrodnicze w projekcie będą prowadzone metodą eksperymentu tj. poprzez demonstracje eksperymentu (pokazy), eksperymenty kierowane przez nauczyciela oraz samodzielnie przez ucznia.
W ramach zadania zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni matematycznych, przyrodniczych w tym biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej. W ramach wyposażenia zakupiono: komputery stacjonarne, laptopy, tablice multimedialne, tablice suchościeralne, krzesła, ławki,
modele przestrzenne, tablice korkowe, sprzęt edukacyjny do pomiarów i doświadczeń przyrodniczych, programy multimedialne edukacyjne, licencje na stanowiska komputerowe w tym: pakiet
typu office, antywirusowy.
W okresie letnich wakacji przeprowadzono adaptację pracowni matematycznej w tym roboty elektryczne, instalacyjne, wymianę drzwi, założenie rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych.
8.2. Kultura, sport i rekreacja.
8.2.1.Gminny Ośrodek 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 Otwartą Strefą Aktywności,
- budynek w Przystajni przy ul. Bór 19 wraz z boiskami sportowymi i sceną
- boisko w Podłężu Szlacheckim
- boisko w Kostrzynie.
W ciągu 2019 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 dla pań,
• zumba,
• zajęcia taneczne breeak/street dance,
• zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci,
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia teatralne,
• zajęcia z emisji głosu w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w
Częstochowie i projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki,
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• próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”,
• próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Kuźnicy Nowej,
• próby zespołu śpiewaczego „Ługowiacy” odbywają się w remizie OSP w Ługach-Radłach.
W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, piłkę nożną, siatkówkę plażową,
badmintona i klasy oraz korzystanie z Otwartej Strefy Aktywności. W sezonie zimowym, GOKSiR
w Przystajni prowadził również zajęcia sportowe w hali sportowej w szkole.



























Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe w 2019 r:
13.01.2019 r. – w sali GOKSiR zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
19.01.2019 r. – odbył się XI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół Gospodyń
Wiejskich, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy „Koniczynki”
„Lawenda” i „Ługowiacy”;
ferie zimowe – zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej (siatkówka,
kometka, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy); w sali GOK-u odbywały się
zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży;
9.03.2019 r. – w hali sportowej zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Przystajń.
9.03.2019 r – w sali GOKSiR odbył się Powiatowy Dzień Kobiet;
6.04.2019 r. – w sali GOKSiR odbył się VII Ogólnopolski Turniej Tańca „NO LIMITS DAY 7”;
13.04.2019 r. – KGW Ługi-Radły reprezentowały Gminę Przystajń na VIII Powiatowej
Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Pankach;
14.04.2019 r. – w parafiach w Przystajni i w Ługach-Radłach odbył się konkurs na najładniejszą
„Palmę Wielkanocną”;
31.05.2019 r. – odbył się z okazji Dnia Dziecka turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży;
9.06.2019 r. – orkiestra dęta uczestniczyła w XXI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w
Wąsoszu, gdzie zdobyła III miejsce w kategorii „przemarsz”;
30.06.2019 r. – odbyło się uroczyste otwarcie Rynku w Przystajni po rewitalizacji;
w czasie wakacji letnich odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;
7.07.2019 r. – na rynku w Przystajni wystąpił zespół śpiewaczy „Lawenda”;
14.07.2019 r. – na rynku w Przystajni wystąpił zespół śpiewaczy „Ługowiacy”;
1.08.2019 r. – na Rynku w Przystajni o godz. 17.00 zorganizowano wieczornicę poświęconą 75.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
18.08.2019 r. – odbyły się dożynki gminne;
8.09.2019 r. – z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbył się rajd rowerowy;
15.09.2019 r. – zespoły śpiewacze występowały we Wręczycy Wielkiej na Folklorystycznym
Przeglądzie Pieśni.
6.10.2019 r. w Ługach-Radłach odbyła się „Biesiada na Ludowo”;
9.11.2019 r. – odbył się Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy;
11.11.2019 r. o godz. 12.00 – na Rynku odśpiewano wspólnie hymn państwowy oraz pieśni
patriotyczne w ramach akcji„Niepodległa do hymnu”;
11.11.2019 r. – w sali w GOK-u odbyła się wieczornica patriotyczna;
17.11.2019 r. – zespoły śpiewacze brały odział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Kłobucku;
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 24.11.2019 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w V konkursie fotograficznym







„Ludzie, miejsca, zdarzenia” oraz Festiwal Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby. Galę
rozpoczęto spektaklem Teatru „Amok”;
29.11.2019 r. – odbyło się spotkanie upcyklingu: „Przeróbmy to” na którym można było uszyć
ekologiczne torby zakupowe;
1.12.2019 r. – GOKSiR współuczestniczył w organizacji Mikołaja w Szkole, z występami sekcji
tanecznych działających w GOKSiR, orkiestrą i degustacją potraw wigilijnych wykonanych
przez KGW Kuźnica Stara;
14.12.2019 r. – KGW Górki-Stany reprezentowały Gminę Przystajń na Powiatowych Stołach
Bożonarodzeniowych we Wręczycy Wielkiej;
15.12.2019 r. na Rynku odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy z degustacją potraw wigilijnych
dla obecnych na kiermaszu.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z kołami gospodyń
wiejskich gminy Przystajń, szkołami i przedszkolem, klubem sportowym „Płomień-Przystajń”,
Akademią Sportu, jednostkami OSP oraz związkiem emerytów i rencistów.
8.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni
Wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru, obsługa czytelników i działalność biblioteki za 2019 r.
przedstawia poniższa tabela.
Tab.19. Wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru, obsługa czytelników i działalność biblioteki za 2019 r.
w porównaniu z latami poprzednimi
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
1.
Zarejestrowani Czytelnicy
786
794
820
818
953
974
2.
Liczba odwiedzin w bibliotece
6659
7234
6049
7137
8192
7740
3.
Wypożyczone książki
13960
14536
12291
12284
13866
13556
4.
Wypożyczone czasopisma
224
287
228
374
287
468
5.
Wypożyczone audiobooki
25
19
63
29
36
53
6.
Książki udostępnione w czytelni
69
38
32
44
0
0
7.
Czasopisma udostępnione w czytelni
32
36
11
0
22
8.
Wypożyczone i udostępnione gry i
95
57
63
42
59
84
zestawy specjalne
9.
Odwiedziny na stronie www
1542
1237
1244
1278
1755
2234

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
W 2019 r. w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia,
opracowania, selekcji , przechowywania i udostępniania zbiorów.
W 2019 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1223 woluminy za kwotę
26050,60 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 56 woluminów na łączną kwotę
1154,59 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyjątkowo wysoką dotację na zakup nowości
wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , tj. 10 tys. zł. Tak wysokiej dotacji
nigdy jeszcze nie było.
Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy.
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Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej dla bibliotek publicznych oraz nowym, wprowadzonym w 2013 roku,
pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników GBP w Przystajni sukcesywnie wprowadza
zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje ponad 8000
woluminów. Od stycznia 2019 r. katalog biblioteki jest dostępny w internecie – na stronie
biblioteki. Wyszukiwanie książek ułatwiają dostępne tam różne wyszukiwarki: wg autorów,
tytułów, przedmiotowe. Katalog w internecie obejmuje pozycje gromadzone od 2010 r.
Popularyzacja literatury i czytelnictwa
Styczeń:
• zorganizowano wyjazdowe zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Kubusia Puchatka w Szkole
Podstawowej w Borze Zajacińskim;
• Biblioteka wzięła udział w Gminnym Dniu Babci i Dziadka w Podłężu Szlacheckim. Pomoc
biblioteki objęła przygotowanie pamiątkowych życzeń dla każdej babci i dziadka,
przeprowadzenie wyboru „Superbabci i Superdziadka” oraz występ artystyczny;
• I spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Luty: (Ferie zimowe):
• warsztaty „Czarny kot” dla dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni. W tym
roku zajęcia związane były tematycznie ze Światowym Dniem Kota, obchodzonym 17 lutego. Z
tej okazji zaproszono specjalnego gościa, lekarza weterynarii, Panią Magdalenę Ksoll z Gabinetu
weterynaryjnego „Na 4 łapy”. Pani Magdalena pokazała dzieciom ciekawą prezentację
multimedialną. Podzieliła się mnóstwem ciekawych i przydatnych informacji na temat
pielęgnacji kotów i ich ras. Uczestnicy otrzymali też próbki karmy dla swoich pupili. W drugiej
części warsztatów dzieci przygotowały wizerunki swoich ulubieńców z wykorzystaniem technik
plastycznych oraz poznały książki oraz cytaty związane oczywiście z kotami;
• z okazji walentynek „Randka z książka w ciemno. Wypożycz – rozpakuj – delektuj się” –
zapakowane książki losowane do wypożyczenia;
• spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Marzec:
• 22.03. w bibliotece miała miejsce nietypowa lekcja nt. ochrony zasobów wody i prawa
człowieka do dostępu do wody. Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się jako jedna z 97
bibliotek w Polsce do projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Globalnie w bibliotekach”.
Materiały merytoryczne oraz plakaty otrzymane dzięki udziałowi w projekcie pomogły nam
zorganizować ciekawe zajęcia dotyczące tego społecznie ważnego tematu. W lekcji bibliotecznej
wzięli udział uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej w Przystajni;
• spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Kwiecień:
• 2.04. - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – warsztaty w 5 grupach w GPP w Przystajni.
Zajęcia zawierające elementy pogadanki o święcie książki, czytanie opowiadań wielkanocnych,
prace plastyczne nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, odwiedziny 2 maskotek - zajączków,
wspólne zdjęcia z maskotkami oraz poczęstunek - wielkanocne jajeczka od zajączka;
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• 9.04. - Rękodzieło artystyczne staje się coraz bardziej popularne. Bywa że staje się hobby a
czasem nawet zawodem. Dlatego przed Świętami Wielkanocnymi biblioteka w Przystajni
zorganizowała wiosenno-świąteczne warsztaty decoupage’u (czyt. dekupażu). Jest to jedna z
technik rękodzieła artystycznego, która polega na zdobieniu różnych przedmiotów z drewna,
szkła, papieru poprzez przyklejanie kompozycji z serwetek papierowych oraz odpowiednie
postarzanie dekorowanych przedmiotów. Warsztaty poprowadziła plastyczka, absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pani Magda Kmieć-Zalewska. Nowa propozycja
biblioteki zainteresowała zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Wszyscy stworzyli
bardzo ciekawe ozdoby do swoich domów i na święta a pomysły na dobranie dekoracji z
serwetek były bardzo oryginalne;
• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – zajęcia dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku
od 2,5 do 5 lat.
Maj:
• XVI Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza (8 maja): odwiedziny przedszkolaków z Gminnego
Przedszkola w Przystajni;
• spotkanie autorskie z Izabellą Frączyk. 10 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni
zorganizowała kolejne spotkanie autorskie z pisarką oraz scenarzystką, autorką powieści
obyczajowych, Izabellą Frączyk. Autorka ma na swoim koncie 14 powieści, które cieszą się
wśród naszych Czytelników niesłabnącą popularnością. Pisarka opowiedziała o swojej
nieoczywistej drodze od ekonomistki do pisarki. Wyjaśniła, że nie ma takiej szkoły czy kierunku
studiów, na którym można się nauczyć pisarstwa. Podkreśliła, że trzeba posiadać kilka cech,
które każdemu pomogą zostać pisarzem. najważniejsza z nich to spostrzegawczość, tzw.
uważność co do ludzi i świata. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
Czerwiec:
• Biblioteka wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Tegorocznej
akcji przyświecało hasło: „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie”.
Hasło Tygodnia nawiązywało też do ubiegłorocznych uroczystych obchodów 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). W naszej bibliotece wziął udział w tej akcji
specjalny gość, Pan Dawid Korzonek. Pan Dawid trenuje już 10 lat kickboxing, czyli dziedzinę
sportu należącą do MMA – Mieszanych Sztuk Walki. Jest kolejnym mieszkańcem naszej gminy,
który chętnie włączył się do akcji popularyzującej czytanie, za co serdecznie dziękujemy. Dzieci
z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni miały okazję nie tylko wysłuchać
przeczytanej przez sportowca „Lokomotywy” Juliana Tuwima ale też poznać ciekawego,
pełnego pasji człowieka. Nasz gość opowiedział dzieciom o zasadach obowiązujących w
sztukach walki, o tym, że absolutnie nie wolno wykorzystywać poza salą sportową umiejętności
nabytych podczas treningów, gdyż jest to niehonorowe. Dał dzieciom wspaniały pokaz swoich
umiejętności nagrodzony gromkimi brawami. Zaprezentował sprzęt używany do trenowania oraz
opowiedział o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania sztuk walki;
• pracownice biblioteki wzięły udział w powiatowym rajdzie rowerowym pn. „Odjazdowy
bibliotekarz” organizowanego przez bibliotekę w Kłobucku;
• 23.06. – plenerowa wystawa malarstwa w Borze Zajacińskim. Pani Gertruda Józefiak oraz inni
członkowie Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12” zorganizowali wystawę obrazów w
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plenerze. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni pomogła malarzom pochodzącym ze Śląska
zorganizować tę wystawę a dyrektor biblioteki została kuratorem wystawy. Gospodyni wystawy,
Pani Gertruda Józefiak wraz z mężem, udostępnili na potrzeby wernisażu piękny ogród, w
którym wyeksponowano obrazy. Można było obejrzeć 49 obrazów 7 malarzy zrzeszonych w
Chorzowskiej Grupie Plastycznej. Grupa ta skupia nieprofesjonalnych artystów, zajmujących się
malarstwem sztalugowym;
W maju i czerwcu odbył się konkurs na hasło promujące Gminę Przystajń. Gminna Biblioteka
Publiczna w Przystajni była, razem z Urzędem Gminy, organizatorem konkursu. Konkurs cieszył
się dużą popularnością. Wpłynęło 71 zgłoszeń;
Dyrektor biblioteki pomagała podczas uroczystości otwarcia rynku po rewitalizacji. Przedstawiła
postać i zasługi patrona rynku, ks. Leonarda Stawickiego. Przygotowała też scenariusz imprezy.
Lipiec:
Podczas wakacji biblioteka zaproponowała szereg zajęć edukacyjno-czytelniczo-zabawowych
pod hasłem „Wakacje z książką”. „Wakacje z książką” w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Przystajni w 2019 r. rozpoczęły warsztaty z okazji Światowego Dnia Psa, który przypada 1
lipca. Z tej okazji gościliśmy panią Sandrę Skutela, właścicielkę Salonu dla psów i kotów
„Pajączek” w Przystajni oraz jej psa rasy chichuachua o imieniu Ramirez. Uczestnicy zajęć byli
zachwyceni pieskiem oraz przemiłą Panią Sandrą, która z ogromną pasją dzieliła się
opowieściami o domowych pupilach. Pani Sandra opowiedziała uczestnikom zajęć o rasach
psów, o ich pielęgnacji, zwyczajach oraz o swojej pracy groomera, czyli fryzjera zwierząt.
Dzieci z chęcią oglądały zabawki dla psów, wąchały przyniesione przez gościa szampony dla
zwierząt o apetycznych zapachach. Otrzymały też czasopisma o zwierzętach domowych. W
drugiej części zajęć dzieci poznały książki o psach, które znajdują się w zbiorach biblioteki.
Następnie zmierzyły się z igłą i nitką. Z pomocą pań bibliotekarek uszyły i ozdobiły swoje
maskotki z przygotowanych przez zaprzyjaźnioną czytelniczkę, szablonów;
„Warsztaty zielarskie i nie tylko... czytamy, sadzimy i gramy”. Wyszukiwanie ziół w
przewodnikach zielarskich, rozpoznawanie ziół. Wykonano też ozdobne doniczki z butelek i
kordonka oraz zasadzono w nich zioła, które dzieci mogły zabrać ze sobą do domu.
Przygotowywano lemoniady z miętą i cytryną. Rozegrano grę planszową „Niezłe ziółka”.
Sierpień:
W sierpniu Biblioteka wzięła udział w akcji „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości”!
Od 2006 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Orange organizują wakacyjną akcję
edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jednak w tym roku, po raz pierwszy,
postawiły wyłącznie na lokalnych inicjatorów. Biblioteka zorganizowała warsztaty edukacyjne
dla dzieci w oparciu o udostępniane przez wymienione fundacje bezpłatne materiały. Celem
akcji jest edukacja w zakresie reagowania na zagrożenia w internecie oraz możliwości ich
unikania. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ochrony prywatności,
dbania o swój wizerunek w internecie a także dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą być
związane ze znajomościami online oraz kim są hejterzy. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu:
1) Nie podawaj swoich danych!
2) Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
3) Mów, jeśli coś jest nie tak!
4) Zabezpiecz swój komputer!
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Uczestnicy warsztatów otrzymali pomarańczowe sznurówki, którymi mieli za zadanie
zasznurować swoje obuwie na znak , że są przeciwko hejtowi w sieci (#jestnaswiecej). Dzięki
takim programom wszyscy stajemy się bardziej czujni w sieci. Druga część warsztatów miała
formę zajęć rekreacyjno-sportowych na świeżym powietrzu, aby uzmysłowić dzieciom, że
korzystanie z internetu powinno być przeplatane aktywnością fizyczną. I tak odbył się
„sieciakowy” wyścig: slalom na hulajnogach, wyścigi w workach, skakanie na skakance itp.;
Także w sierpniu zaproponowano mieszkańcom „Czytanie pod kasztanem. Rynek pełen bajek”.
Akcja ta miała na celu promowanie literatury dzieciecej w nowo urządzonej przestrzeni rynku.
Co tydzień prezentowano dzieciom bajki z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Następnie
czekały na uczestników tematycznie dobrane zabawy, np. w związku z prezentacją Legendy o
smoku wawelskim dzieci miały pokaz modelowania balonów w kształcie miecza rycerskiego;
Wystawa książek o powstaniu warszawskim w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania.
Wrzesień:
akcja czytelnicza Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”. Gminna Biblioteka Publiczna w
Przystajni po raz pierwszy wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Kinder pod nazwą
„Przerwa na wspólne czytanie”.Przez kilka tygodni można było głosować internetowo na
wybraną bibliotekę. Miło jest nam poinformować, że biblioteka w Przystajni znalazła się w
gronie zwycięzców. Nasza biblioteka otrzymała 2111 głosów i zajęła 137 miejsce na kilkuset
uczestników konkursu. Dzięki głosom Czytelników do biblioteki trafił zestaw książek dla
najmłodszych oraz 2 pufy do zorganizowania kącika wspólnego czytania dzieciom;
ogólnopolski projekt czytelniczy Instytutu Książki „Mała książka, wielki człowiek”. W ramach
akcji każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi z rodzicem bibliotekę
otrzymuje wyjątkowy prezent – książkę „Pierwsze czytanki dla…”, czyli starannie dobrany
zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, zarówno klasycznych, jak i
współczesnych, ze znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia. W wyprawce dzieci
otrzymają także Kartę Małego Czytelnika – za każdą wizytę w bibliotece przedszkolak
otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie również
rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka
oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Od września do końca
grudnia 2019. W naszej bibliotece zapisano 65 nowych młodych czytelników i wydano im
wyprawki;
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Odwiedziły nas przedszkolaki z 3 grup przedszkolnych.
Z kolei bibliotekarka odwiedziła klasy pierwsze w szkole podstawowej.
Październik:
4.10. głośne czytanie w przedszkolu w Przystajni z okazji Światowego Dnia Zwierząt.
Zapoznano dzieci ze światowym bestsellerem pt. „Żyrafy nie umieją tańczyć”. Pogadanka
edukacyjna o gatunkach zwierząt;
4.10. wykład historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. „Między
Podłężem a Częstochową. Działania bojowe Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” 1 IX 1939 r.”
Wykład przeprowadził Pan Adam Kurus, historyk wojskowości, pracownik IPN w Katowicach,
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prezes Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa. Mieszkańcy mogli poznać wiele
nowych faktów, będących wynikami najnowszych badań historycznych, dotyczących przebiegu
działań wojennych na terenie naszej i sąsiednich gmin. Wykład był ilustrowany prezentacją
multimedialną bardzo cennych z naszych okolic zdjęć z pierwszych dni września '39;
5.10. Biblioteka wzięła udział w V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”. Jest to
wydarzenie promujące biblioteki organizowane w godzinach wieczorno-nocnych na wzór Nocy
muzeów. W tym roku w programie były m.in. warsztaty plastyczne - „Jesienne lampiony” oraz
projekcja filmu familijnego „Ptyś i Bill”, podanka nt. Światowego Tygodnia Zwierząt,
poczęstunek w postaci popcornu i pamiątkowe zdjęcia.
Listopad:
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – pogadanka o wartościach edukacyjnych płynących z
bajek w grupie 5-latków z przedszkola w Przystajni. Rozsypanka - zgadywanka nt. bajek.
Wręczono medale znawcy bajek. Głośne czytanie. Zajęcia plastyczne – wykonanie pszczółek z
plastikowych jajek z Kinder Niespodzianek oraz plastra miodu. Degustacja miodu i poznanie
jego właściwości;
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki;
Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji bibliotekę odwiedziły Biedroneczki, Motylki,
Muchomorki, Słoneczka i Pszczółki, czyli dzieci z przedszkola z Przystajni ze wszystkich grup
przedszkolnych. Wzięły udział w czytaniu opowieści o misiach, układały puzzle – poznaj
bohatera bajek. Zajęcia objęły również wykonanie pracy plastycznej i misiowego balonika. W
nagrodę dzieci otrzymały poczęstunek – misie żelki i misiowe chrupki. Poznały tez właściwości
zdrowotne miodu.
Grudzień:
W sobotę7 grudnia, pracownice biblioteki zaprosiły dzieci wraz z rodzicami i babciami na
Mikołajki. Ponieważ Mikołaj nie zdążył dzień wcześniej wręczyć wszystkich prezentów, część
zostawił w bibliotece, aby przekazać je małym czytelnikom… I tak dzieci otrzymały
sympatyczne skrzaty oraz zabawne opaski na głowy.
Pracownicy biblioteki przygotowali też dla wszystkich prezentację świątecznych książek.
Większość z nich została od razu wypożyczona…Nie mogło zabraknąć również bajki,
przeczytanej przez Panią bibliotekarkę. Podczas mikołajkowego spotkania miała miejsce
również promocja ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mała książka – wielki człowiek”.
Dyrektor biblioteki poinformowała o zasadach udziału w tym projekcie i zapraszała do
zgłaszania się po bezpłatne wyprawki czytelnicze. Zachęciła do śledzenia spotów promocyjnych
tej kampanii czytelniczej w telewizji z udziałem aktorów: Tamary Arciuch i Bartłomieja
Kasprzykowskiego. Sporo uwagi poświęcono również na ustalenie, po co właściwie warto
czytać i czy są z tego jakieś korzyści… Wszyscy byli zgodni, że oprócz szeregu innych zalet
niepodważalną korzyścią z czytania dzieciom jest wspólnie spędzony czas i to, że dzieci mają
wtedy zabieganych rodziców tylko i wyłącznie dla siebie… Ot, taka przedświąteczna refleksja
nas naszła…

Z oferty kulturalnej biblioteki skorzystało w 2019 r. ok. 1000 osób.
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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 2019 roku zanotowano ponad 25 tys. odwiedzin na stronie od czasu jej
założenia jesienią 2009 r.
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.
Organizacja biblioteki, sprawozdawczość, wnioski
Biblioteka złożyła wnioski o przyznanie dotacji i innych form pomocy do instytucji zewnętrznych.
Złożono wniosek na 2019 rok do programu DKK- Dyskusyjnych Klubów Książki.
Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez
Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzymała w depozyt na
rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł dotacji na zorganizowanie spotkania autorskiego.
Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości
wydawniczych. Otrzymaliśmy 10 tys. zł.
Złożono wniosek do Instytutu Książki do projektu ogólnopolskiego „Mała książka - wielki
człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Biblioteka
zakwalifikowała się do tego projektu i jesienią 2019 r. na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
będzie w bibliotece czekać wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
8.3. Opieka społeczna
8.3.1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni, i
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
GOPS w Przystajni realizując powierzone zadania w 2019 r. poniósł wydatki w wysokości
8 518 778,75 zł. co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 99,39%.
w tego na: zadania zlecone
7 537 372,17 zł
- 88,48% wydatków w 2019 r.
zadania własne
600 118,13 zł
7,05 %
dotacja do zadań własnych
381 050,90 zł 4,47 %
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Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:
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 88 271,16 zł w celu opłaty za
popyt w DPS za 6 mieszkańców naszej gminy, co stanowiło wykonanie 99,18 % planu rocznego.
Zwrot osób zobowiązanych za pobyt w DPS w 2019 r. wyniósł 10 052,31 zł.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
GOPS realizował przyjęty na lata 2019-2024 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar oraz zapewnił obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
interdyscyplinarnego. W rozdziale tym wydano ogólnie 6 378,57 zł, z tego na kurs podstawowy
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3 744,80 zł., materiały 733,77 zł., znaczki
pocztowe 150 zł. oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1750 zł. (99,99% planu rocznego.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Ośrodek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków
stałych, które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W tym rozdziale
ponieśliśmy wydatki w wysokości 10 701,89 zł co stanowi 91,27% planu rocznego, wydatki te
były pokryte w całości z dotacji. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za
podopiecznych którzy pobierali następujące świadczenia:
- zasiłek stały 10 701,89 zł. liczba świadczeń 206.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
GOPS realizując zadania w tym rozdziale wydał łącznie kwotę 137 813,96 zł czyli 96,81% planu
rocznego, a wydatki kształtowały się w następujący sposób:
- zasiłki okresowe ( dotacja do zadań własnych) 93 892,47 zł – wykonanie 99,50% planu rocznego
z tego świadczenia skorzystało 73 rodzin , 369 świadczeń
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne) 43 921,49 zł (91,50% planu), z tego na:
- zasiłki celowe wydano 33 200,00 zł. liczba rodzin 57, co stanowi 156 świadczeń
- zasiłki celowe w formie rzeczowej wydano 3 581,49 zł. skorzystało 16 rodzin, 30 świadczeń
- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych 7 140 zł., skorzystała jedna osoba, 119 świadczeń
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 4 228,74 zł co stanowi 98,24 % planu
rocznego z tego na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie
3 880,92 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego, z tych świadczeń korzystały 2 rodziny, liczba
świadczeń – 18. Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody w
kwotę 347,82 zł, co stanowi 86,03 % planu rocznego 2 rodziny korzystały z dodatku, 18 świadczeń.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 130 283,54 zł co stanowi 97,11% planu rocznego. Kwota ta
w całości pochodziła z dotacji do zadań własnych Z zasiłku stałego skorzystało 25 osób, liczba
świadczeń 237.
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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
socjalnej i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Wypłata dodatków dla pracowników
socjalnych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 392 620,29 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego.
Wydatki w kwocie 69 219 zł pochodziły z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 323 401,29
zł, to środki z zadań własnych gminy.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla
osoby bezrobotnej pracującą w ramach robót publicznych w wysokości 15 157,83 zł., które
przekazaliśmy na konto Urzędu Gminy.
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 świadczyły usługi opiekuńcze u
pięciu rodzin , które takiego wsparcia wymagają. Wydatki poniesione w związku
z wykonywaniem usług wyniosły w roku 2019 – 48 037,05 zł i pochodziły ze środków własnych ,
co stanowi 96,85% planu rocznego.
Wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych od świadczeniobiorców wyniosły w 2019 r. 1 732,51 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 - 25 193,70 zł. Liczba dożywianych dzieci - 88, liczba posiłków 9 649
oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 81 926,30 zł skorzystało
199 osób, (84 rodziny), co daje 249 świadczenia w formie pomocy finansowej, natomiast w formie
rzeczowej 11 osób, (10 rodzin) liczba świadczeń 53, świadczenia na kwotę 17 880,00 zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 4 000 zł. – co stanowi 80 % planu rocznego, cała
kwota pochodziła ze środków własnych. Kwotę wydatkowano na realizację Programu FEAD 2019
(opłata z tytułu obsługi europejskiego programu pomocy żywnościowej ).
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)
W 2019 roku wpłynęło 676 wniosków, wydano 689 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 50
decyzje. Wypłaciliśmy świadczenia na 964 dzieci. W tym rozdziale wydatkowano 4 553 921,34 zł.
co stanowi 99,84% planu rocznego z tego 4 450 488,00 zł. pochodziła z dotacji czyli 99,54 %, a
13 433,34 zł. ze środków własnych co stanowiło 0,30% wydatków.
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 2500 zł. + odsetki
335,14 zł.
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Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W roku 2019 wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 421 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 543 decyzji,
skorzystało z tych świadczeń w 2019 r 433 rodzin. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 33
dzieci z 26 rodzin, wpłynęło 28 wniosków i wydano 48 decyzji.
Na zadania realizowane rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano
łączną kwotę 2 759 586, zł. (99,71% planu rocznego). Wydatki w kwocie 2 752 220,25 zł
pochodziły z dotacji do zadań zleconych gminie, pozostała kwota 7 366,68 zł to środki własne
gminy.
Otrzymane środki wydatkowano na:
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 4 213
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:
2.1. Urodzenie dziecka - liczba świadczeń 20
2.2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 104
2.3. Samotne wychowywanie dziecka - liczba świadczeń 125
2.4. Kształcenie i rehabilitacja - liczba świadczeń 167
2.5. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 559
2.6. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 423
2.7. Rozpoczęcie roku szkolnego - liczba świadczeń 250
3. Zasiłek pielęgnacyjny - liczba świadczeń 1 340
4. Świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 776
5 Specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 0
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 43
7. Świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń 131
8. Zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 12
9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka wypłacana przez gminę - liczba świadczeń 2
10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń 0
11. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla opiekuna liczba świadczeń 580
12. Fundusz alimentacyjny - liczba świadczeń 340.
Ściągalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników
alimentacyjnych wyniosła łącznie w 2019 roku 64 777,08 zł. Środki te zostały przekazane do
Gminy z następującym podziałem
1. do budżetu gminy Przystajń jako organu właściwego wierzyciela - 16 306,06 zł
2. do budżetu państwa - 48 471,02 zł
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 537,89 zł. – co stanowi 88,18 % planu rocznego,
cała kwota pochodziła z dotacji. Wydano 165 Kart Dużej Rodziny dla 86 rodzin.
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Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
W rozdziale tym w 2019 roku wydatkowano kwotę 226 661,63zł co stanowi 96,39% planu
rocznego. Środki te wydatkowano w tym rozdziale na świadczenie „Dobry start” w wysokości
217 660,00 zł. na 702 świadczeń. Wniosków wpłynęło 507, wydano 498 informacji o przyznaniu
świadczenia oraz 4 decyzji odmownych.
7 047,63 zł. wydano na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do wykonywania zadań asystenta
rodziny. Wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 1 954,00 zł zostało pokryte z dotacji do
zadań własnych , w wysokości 874 zł. 7 047,63 zł ze środków własnych budżetu Gminy Przystajń.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Ośrodek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające od świadczeń
pielęgnacyjnych , które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W tym rozdziale
ponieśliśmy wydatki w wysokości 26 118,21 zł co stanowi 96,58% planu rocznego, wydatki te
były pokryte w całości z dotacji, liczba świadczeń 187, liczba osób 19.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność.
Dofinansowanie do czesnego w gminie Przystajń w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w
Gminie Przystajń” kwota 4 380,00 zł (18 dzieci).
8.3.2. Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny (KDR) w Gminie Przystajń to gminna karta, która realizowana jest zgodnie z
Uchwałą Nr X.87.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r. Na jej podstawie
mieszkańcy
gminy,
którzy
posiadają
ogólnopolską
Kartę
Dużej
Rodziny,
a ich dzieci uczęszczają do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego zorganizowanego
w szkole podstawowej, mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z odpłatności za świadczenia
udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
W roku 2019 skorzystało z tego zwolnienia 18 dzieci w tym z przedszkola w Przystajni i
oddziałami 11 dzieci, a z Boru Zajacińskiego - 7. Koszt realizacji programu wyniósł 4 380 zł.
Natomiast ogólnopolska KDR, którą przyznajemy na podstawie ustawa z dnia 23 grudnia 2014 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) określa zasady jej przyznawania członkom rodzin
wielodzietnych. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na
przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych
form działalności.
Liczba instytucji oraz firm, które oferują swoje zniżki rodzinom wielodzietnym stale się powiększa.
Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
W 2019 r. 86 rodzin złożyło wnioski o KDR, wydano 165 kart. Z tego tytuł otrzymaliśmy dotację
w wysokości 537,89 zł., którą przeznaczyliśmy na zakup materiałów biurowych.
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8.3.3. Sprawozdanie za rok 2019 z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018-2027
Uchwałą Nr XXXVII.326.2018 Rady Gminy z dnia 19 marca 2018 roku zatwierdzona została do
realizacji Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Przystajń na
lata 2018 – 2027. Zarządzeniem Wójta Gminy został powołany Zespół monitorujący i wdrażający
gminną strategię, składający się z 8 osób, którzy dostarczyli do GOPS informację z realizacji celów
strategicznych i zadań ujętych w strategii za 2019 rok w swoim zakresie. Pisemne informacje na ten
temat zostały dołączone do dokumentacji dotyczącej Strategii Gminy i znajdują się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej z możliwością zapoznania się z nimi osób zainteresowanych.
Celem głównym Strategii jest „zapewnienie
mieszkańcom gminy Przystajń warunków
sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu”. Realizację celów szczegółowych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.
CEL STRATEGICZNY 1:
Wspieranie rodziny i dziecka w prawidłowym funkcjonowaniu.
Cele operacyjne:
1. Budowa zintegrowanego systemu wsparcia rodziny z uwzględnieniem potrzeb dziecka.
2. Wyrównywanie szans dzieci zamieszkujących obszar wiejski i zagrożonych ubóstwem.
Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1:
Działania

udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej z
pomocy społecznej oraz świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i
wychowawczych na rzecz rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej
pomoc w postaci porad i pracy socjalnej
udzielanie pomocy w formie posiłków lub
zasiłku celowego na zakup żywności

Harmonogram
realizacji

zadanie ciągłe
2018-2027

zadanie ciągłe
2018-2027
zadanie ciągłe
2018-2027

Wskaźniki realizacji działań

GOPS:
- 121 rodzin (301) osób pomoc
społeczna,
- 610 rodzin świad. rodzinne,
- 19 rodzin fundusz alimen.
- 620 rodzin świadcz. wychowawcze
310 osób
z GKRPA 3 dzieci,
z GOPS 115 rodzin tj. 238 osób z tego z
obiadów skorzystało 88 dzieci w tym 37
w przedszkolach

prowadzenie programu - tzw. Karta Dużej
rodziny w gminie Przystajń oraz pakietu
działań prorodzinnych skierowanych do
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie gminy Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

- przedszkole w Borze Zajacińskim 7
dzieci
- przedszkole w Przystajni 11 dzieci

opracowywanie gminnych programów
osłonowych w zakresie dożywiania

zadanie ciągłe
2018-2027

nikt nie skorzystał
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opracowanie i realizacja 3-letniego
gminnego programu wspierania rodziny

zadanie ciągłe
2018-2027

uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy
Przystajń z dnia 11.03.2019 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na terenie Gminy
Przystajń na lata 2019-2021 (realizacja
odrębne sprawozdanie)
zatrudnienie na umowę zlecenie
w miarę potrzeb asystenta do pracy z 4 rodzinami

zatrudnienie asystenta do pracy z rodzinami
wykazującymi problemy opiekuńczowychowawcze
przystąpienie i realizacja rządowych
w miarę potrzeb
programów osłonowych
wydawanie osobom nieubezpieczonym
zadanie ciągłe
decyzji przyznającej prawo do świadczeń
2018-2027
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
przyznawanie pomocy żywnościowej dla
zadanie ciągłe
najuboższej ludności oraz planowanie dalszej
2018-2027
współpracy z Bankiem Żywności celem
kontynuacji pomocy żywnościowej
współpraca z instytucjami świadczącymi
zadanie ciągłe
pomoc na rzecz rodzin
2018-2027

kontynuacja lub wznawianie przez GOKSiR
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni
nowych kreatywnych form innowacyjnych
otwartych na wszelkie grupy wiekowe

nie realizowano
GOPS 7 decyzji

GOPS 485 osób

SP w Borze Zajacińskim współpraca z
GOPS w Przystajni, Sądem Rodzinnym.
SP Przystajń współpraca z Powiatową
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Kłobucku, GOPS,
Przedszkole współpraca z PPPP w
Kłobucku i GOPS, GOKSiR, GBP
GOPS 6 porozumień ze szkołami i
przedszkolami oraz ze schroniskiem dla
bezdomnych w Lubojence

SP w Borze Zajacińskim współpraca z
GOKSiR w realizacji turniejów i
w miarę potrzeb rozgrywek w czasie ferii zimowych oraz z
GBP w Przystajni w przeprowadzaniu
działań edukacyjnych dla przedszkolaków i
uczniów.
SP w Przystajni współpraca z GOKSiR
GBP ok 40 kulturalnych wydarzeń
skorzystało 1092 osoby.
GOKSiR zajęcia taneczne dla dzieci i
młodzieży 2x w tyg. ok. 50 osób, zajęcia
plastyczne dla dzieci 1x w tyg. 20 osób,
nauka śpiewu1x w tyg. 15 os., nauka gry na
instrumentach muzycznych dla dzieci i
dorosłych 2x w tyg. 40 os., rozgrywki
sportowe (cały rok), warsztaty teatralne 1x
w tyg. 15 os., joga dla dorosłych, zumba
dla dorosłych i dzieci, próby zespołów
śpiewaczych- 3 zespoły, imprezy
okolicznościowe (WOŚP, dożynki,
kiermasze, wieczornice patriotyczne itp.)
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organizowanie cykli szkoleń dla rodziców i
dzieci z zakresu zapobiegania
cyberprzemocy oraz uzależnień od hazardu
itp.

SP Bór Zajaciński spotkanie z
w miarę potrzeb Funkcjonariuszami Państwowej
Komendy Policji Wydziału ds.
Nieletnich, spotkanie z Rodzicami
uczniów kl. VI nt. cyberprzemocy i hejtu.
SP Przystajń 3 szkolenia

przystępowanie do projektów systemowych
w celu wzmocnienia pozycji rodziny i
dziecka w rodzinie
zatrudnienie w zespołach szkolnoprzedszkolnych tzw. asystenta nauczyciela

zadanie ciągłe
2018-2027

SP Bór Zajaciński realizacja programu
„Przyjaciele Zippiego”
SP Przystajń 2 projekty
______________

w miarę potrzeb

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 2:
Działania
udzielanie pomocy materialnej dla uczniów
z rodzin z problemem ubóstwa

Harmonogram
realizacji
zadanie ciągłe
2018-2027

Wskaźniki realizacji działań
12 rodzin

przydzielanie i wypłacanie stypendiów
Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce,
artystyczne i sportowe

zadanie ciągłe
2018-2027

20 dzieci

pomoc w organizowaniu wypoczynku
letniego dla dzieci żyjących w trudnych
warunkach materialnych w tym z rodzin
wielodzietnych i niepełnych

zadanie ciągłe
2018-2027

3 dzieci

realizacja i kontynuacja Rządowego
Programu – Wyprawka Szkolna

zadanie ciągłe
2018-2027

______________

współpraca z instytucjami świadczącymi
pomoc na rzecz dzieci i młodzieży

zadanie ciągłe
2018-2027

udział w projektach systemowych
i programach na rzecz wsparcia dziecka i
rodziny w gminie Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

GOPS zawarto porozumienia ze SP w
Przystajni, w Borze Zajacińskim, Bursą
Miejską w Cz-wie, Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Cz-wie, GPP w
Przystajni, Przedszkolem Tęczowe w
Pankach.
______________

CEL STRATEGICZNY 2:
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w gminie Przystajń.
Cele operacyjne:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych.
2. Pomoc osobom i rodzinom z problemem bezrobocia.
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Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

stała współpraca z PUP Kłobuck
w zakresie monitorowania zjawiska
bezrobocia w gminie Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

GOPS regularna wymiana informacji
między GOPS a PUP o os. bezrobotnych korzystających z pomocy społ. Za
pomocą systemu SEPI -720 razy

współpraca z przedsiębiorcami i inwestorami
w celu pozyskiwania informacji o ofertach
pracy dla osób bezrobotnych korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej

zadanie ciągłe
2018-2027

8 przedsiębiorców

organizowanie prac interwencyjnych, robót
publicznych
przyjmowanie osób na staże

zadanie ciągłe
2018-2027
zadanie ciągłe
2018-2027

roboty publiczne: UG - 1 osoba, GOPS
– 2 osoby.
SP Bór Zajaciński – 1osoba,
SP Przystajń – 1 osoba, GPP – 2
osoby, GBP – 1 osoba, łącznie w
gminie Przystajń przyjęto 18 osób.

udostępnianie informacji z PUP Kłobuck o
ofertach pracy z terenu gminyPrzystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

24 ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń GOPS
przy pokoju 8

współpraca z instytucjami, organizacjami
działającymi na rzecz bezrobocia

zadanie ciągłe
2018-2027

SP Bór Zajaciński współpraca z PUP
w Kłobucku, monitoring ofert
możliwości odbycia stażu.
UG 2 porozumienia,
GOPS 2 porozumienia

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 2:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej
oraz pomocy w naturze osobom i rodzinom z
problemem bezrobocia przez GOPS
Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

57 rodzin

przyznawanie pomocy żywnościowej dla
najuboższej ludności

zadanie ciągłe
2018-2027

207 rodzin

praca socjalna, porady indywidualne dla osób
i rodzin z problemem bezrobocia

zadanie ciągłe
2018-2027

57 rodzin

CEL STRATEGICZNY 3:
Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych (w tym dzieci) w
gminie Przystajń.
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Cele operacyjne:
1. Budowanie systemu wsparcia dla osób starszych.
2. Budowanie zintegrowanego systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci).
3. Wzrost świadomości osób niepełnosprawnych o przysługującej pomocy.
4. Zwiększenie dostępności obiektów użytku publicznego dla osób niepełnosprawnych.
Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1:
Działania
zapewnienie pomocy osobom starszym w
postaci usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania

Harmonogram
realizacji
zadanie ciągłe
2018-2027

Wskaźniki realizacji działań
objętych było 5 osób

utworzenie wolontariatu na rzecz pomocy
osobom starszym
pomoc finansowa udzielana przez GOPS w
Przystajni

zadanie ciągłe
2018-2027
zadanie ciągłe
2018-2027

SP Przystajń w zależności od potrzeb

pomoc żywnościowa w ramach współpracy z
Bankiem Żywności
porady i praca socjalna

zadanie ciągłe
2018-2027
zadanie ciągłe
2018-2027

55 rodzin

dofinansowanie do pobytu osób w domach
pomocy społecznej

zadanie ciągłe
2018-2027

6 osób

31 rodzin

GOPS 48 rodzin,
SP Przystajń 8 rodzin

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 2:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

pomoc w postaci zorganizowania
specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych

zadanie ciągłe
2018-2027

pomoc finansowa udzielana przez GOPS w
Przystajni

zadanie ciągłe
2018-2027

193 rodzin

pomoc żywnościowa w ramach współpracy z
Bankiem Żywności

zadanie ciągłe
2018-2027

46 rodzin
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SP Bór Zajaciński organizacja
kształcenia specjalnego na terenie szkoły
dla 3 dzieci w wieku przedszkolnym i 4
uczniów (kl. I, II i VI) Organizacja
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka dla dzieci w wieku
przedszkolnym, tj. 3 dzieci. Objęcie 2
dzieci niepełno-sprawnych dodatkowymi
zajęciami specjalistycznymi
(doświadczanie świata, zajęcia
relaksacyjne z elementami masażu oraz
zajęcia z elementami arteterapii) ramach
projektu unijnego „Wspieramy
najmłodszych”
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Porady i praca socjalna

zadanie ciągłe
2018-2027

55 rodzin

zatrudnianie wykwalifikowanej kadry w
szkołach i przedszkolach w celu opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi

zadanie ciągłe
2018-2027

SP Bór Zajaciński liczba osób
zatrudnionych: 6 nauczycieli
specjalistów zatrudnionych do pracy z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
SP Przystajń 1 nauczyciel zatrudniony.
GPP zatrudniono 3 nauczycieli

współpraca ze Stowarzyszeniem Druga szansa
oraz Radą Sołecka Niwy-Skrzeszów w
Kłobucku

zadanie ciągłe
2018-2027

9 dzieci

dofinansowywanie do pobytu osób
niepełnosprawnych w domach pomocy
społecznej

zadanie ciągłe
2018-2027

4 osoby

zwrot kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

zadanie ciągłe
2018-2027

2 rodziny

ponoszenie odpłatności za wyżywienie dzieci
niepełnosprawnych w zespołach szkolnoprzedszkolnych oraz przebywających w
Specjalnych Ośrodkach SzkolnoWychowawczych.

zadanie ciągłe
2018-2027

GOPS 8 dzieci w tym z SP Bór
Zajaciński 7 dzieci i 1 z SOSW

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 3:
Działania
informowanie niepełnosprawnych osób oraz
rodziców i opiekunów dzieci o
możliwościach uzyskania stopnia
niepełnosprawności celem uzyskania
świadczeń

Harmonogram
realizacji
zadanie ciągłe
2018-2027

informowanie o rodzajach
i uprawnieniach przysługujących osobom
niepełnosprawnym

zadanie ciągłe
2018-2027

informowanie o możliwościach
dofinansowania do różnych form
rehabilitacji, zakupu sprzętu
ortopedycznego itp.

zadanie ciągłe
2018-2027

pomoc w nawiązywaniu kontaktu
z instytucjami działającymi na rzecz osób i
dzieci niepełnosprawnych

zadanie ciągłe
2018-2027
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Wskaźniki realizacji działań
GOPS 45 rodzin poinformowanych,
SP Bór Zajaciński 1 rodzinę,
SP Przystajń 8 rodzin.

liczba poinformowanych rodzin: SP
Bór Zajaciński 1, SP Przystajń 8,
GOPS 45 rodzin.
liczba poinformowanych rodzin: : SP
Bór Zajaciński 1, SP Przystajń 2,
GOPS 30 rodzin.
1
liczba rodzin poinformowanych o
rodzajach instytucji działających na
rzecz dzieci niepełnosprawnych: SP
Bór Zajaciński 1, GOPS 5 rodzin
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Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 4:
Działania
inspirowanie władz gminnych
powiatowych do podejmowania działań
umożliwiających dostosowania
infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Harmonogram
realizacji
zadanie ciągłe
2018-2027

CEL STRATEGICZNY 4
Przeciwdziałanie i ograniczenie występowania
i uzależnień na terenie gminy Przystajń.

Wskaźniki realizacji działań
SP Bór Zajaciński realizacja
projektu dofinansowanego ze
środków UE: 1) skierowanego do
dzieci niepełnosprawnych, pn. :
„Wspieramy najmłodszych”, w
ramach którego odbyły się
dodatkowe specjalistyczne zajęcia
oraz została doposażona placówka
w specjalistyczny sprzęt i pomoce
dydaktyczne skierowane do ucznia
niepełnosprawnego, pn.:„Dogonimy
najlepszych” oraz doposażenie
placówki w sprzęt TIK do pracy z
uczniem ze SPE Edukacja
włączająca, przeprowadzanie na
terenie szkoły Dnia Osób z Zespołem
Downa oraz Dnia Świadomości
Autyzmu.

zagrożeń

płynących

z

przemocy

Cele operacyjne:
1. Zapobieganie występowaniu przemocy.
2. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie ich występowania.
Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty’’

zadanie ciągłe
2018-2027

ilość Niebieskich Kart: 9 ilość rodzin
objętych monitoringiem: 14

realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

zadanie ciągłe
2018-2027

14 rodzin objętych programem

podejmowanie skoordynowanych działań
interdyscyplinarnych ograniczających
zjawisko przemocy w rodzinie

zadanie ciągłe
2018-2027

opłacanie pobytu ofiarom przemocy w
ośrodkach interwencji kryzysowej czy
domach samotnej matki i dziecka

zadanie ciągłe
2018-2027

4 posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego,
9 posiedzeń grup roboczych
______________
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pomoc finansowa lub rzeczowa udzielana
rodzinom z problemem przemocy

zadanie ciągłe
2018-2027

1 rodzina

pomoc w formie dożywiania dzieci w
stołówkach szkolnych

zadanie ciągłe
2018-2027

1 rodzina

wspieranie szkół w działaniach
profilaktycznych z zakresu przemocy

zadanie ciągłe
2018-2027

liczba przeprowadzonych warsztatów,
pogadanek: SP Bór Zajaciński 1, SP
Przystajń 4.

współpraca z pedagogami, policją ,
kuratorami na rzecz ograniczenia skali
przemocy

zadanie ciągłe
2018-2027

liczba rodzin: SP Bór Zajaciński 1, SP
Przystajń 5, GOPS 11 rodzin.

udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom z rodzin
w których występuje przemoc

zadanie ciągłe
2018-2027

ilość dzieci , które skorzystały z
pomocy psychologicznopedagogicznej: SP Bór Zajaciński 1,
SP Przystajń 2 dzieci.

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 2:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

Realizacją programu objęte są dzieci i
młodzież tj. mieszkańcy z terenu Gminy
Przystajń

realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

Realizacją programu objęte są dzieci i
młodzież tj. mieszkańcy z terenu Gminy
Przystajń

udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej
lub w naturze rodzinom z problemem
uzależnień

zadanie ciągłe
2018-2027

Z GPPiRPA 24 rodziny skorzystało z
pomocy, z GOPS 4 rodziny

porady, praca socjalna z osobami
uzależnionymi od alkoholu i środków
psychotropowych

zadanie ciągłe
2018-2027

GOPS 9 rodzin.
Całoroczna porada prawna i praca z
osobami zgłaszającymi się do GKRPA

wspieranie szkół w działaniach
profilaktycznych mających na celu
zapobieganie spożywania alkoholu i
zażywania narkotyków

zadanie ciągłe
2018-2027

GPPiRPA dofinansowanie działań
profilaktycznych, organizacja
konkursów w szkołach. Współpraca z
GBP, GOKSiR.
SP Bór Zajaciński Przeprowadzono
zajęcia z wychowawcą w klasach IVVIII nt. szkodliwego wpływu alkoholu,
papierosów, narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych na
zdrowie.
SP Przystajń 5 przeprowadzonych
szkoleń
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współpraca z instytucjami, organizacjami
działającymi na rzecz osób
uzależnionych

zadanie ciągłe
2018-2027

wypracowanie i doskonalenie form pracy
z podopiecznymi uzależnionymi w celu
mobilizacji do podjęcia leczenia

zadanie ciągłe
2018-2027

SP Bór Zajaciński współpraca z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidem. w
Kłobucku, GOPS z GKRPA,
GKRPA z ośrodkiem leczenia
uzależnień, poradnią odwykową w
Kłobucku i Parzymiechach
Liczba osób zmobilizowanych do
podjęcia leczenia: GOPS 1 osoba

realizowanie szkolnych programów
profilaktyki uzależnień, w tym prelekcji,
zajęć warsztatowych, spotkań
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
rodziców

zadanie ciągłe
2018-2027

SP Bór Zajaciński Program „Bieg po
zdrowie” – 21 uczniów, Gminny
Turniej Sołectw pod hasłem: „Tylko
słabi gracze biorą dopalacze” – 25
uczniów.
SP Przystajń 300 uczniów objętych
szkolnymi programami,
GPP 25 przedszkolaków objętych
programem,
GPPiRPA finansuje programy,
pogadanki, szkolenia i prelekcje o
tematyce przeciwuzależnieniowej dla
dzieci, młodzieży i rodziców.

rozpowszechnianie broszur i ulotek o
tematyce przeciwdziałania uzależnieniom

zadanie ciągłe
2018-2027

Ilość rozpowszechnionych broszur i
ulotek: GPP 25, SP Przystajń 300.

CEL STRATEGICZNY 5
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Przystajń.
Cele operacyjne:
1. Przeciwdziałania przestępczości, w tym nieletnich.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1:
Działania
Podejmowanie w gminie akcji
edukacyjno-informacyjnych
poświęconych przestępczości i jej
negatywnym skutkom, a także mających
na celu zachęcenie mieszkańców do
włączania się w działania na rzecz
ochrony przeciwpożarowej oraz
zwalczania klęsk żywiołowych i innych
miejscowych zagrożeń

Harmonogram
realizacji
zadanie ciągłe
2018-2027
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realizacja programów profilaktycznoedukacyjnych w placówkach
oświatowych, włączenie w ich realizację
policjantów
zapewnienie dzieciom i młodzieży
alternatywnych form spędzania czasu
wolnego

zadanie ciągłe
2018-2027

ilość osób objętych programami
profilaktyczno-edukacyjnymi;
SP Przystajń 300 osób,

zadanie ciągłe
2018-2027

ilość dzieci korzystających:
SP Bór Zajaciński z SKS – 34
zagospodarowanie przestrzeni wokół
szkoły na plac zabaw dla dzieci oraz
strefę aktywności dla dzieci i dorosłych.
SP Przystajń 280 dzieci

Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 2:
Działania

Harmonogram
realizacji

Wskaźniki realizacji działań

aktualizowanie Planu Zarządzania
Kryzysowego w gminie Przystajń

zadanie ciągłe
2018-2027

realizowanie procedur i programów
reagowania w czasie stanu zagrożenia lub
klęski żywiołowej

zadanie ciągłe
2018-2027

______________

przygotowanie warunków
umożliwiających niesienie pomocy w
stanie wystąpienia zagrożenia, tj. m.in.
zakup odpowiedniego sprzętu,
zapewnienie mieszkań i lokali
zastępczych w miarę zaistniałych potrzeb

zadanie ciągłe
2018-2027

______________

podejmowanie przez jednostki gminne i
jej mieszkańców współpracy o zasięgu
ponad gminnym np. z Policją,
Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejon.,
kuratorami sądowymi , społecznymi,
Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi
organizacjami pozarządowymi na rzecz
przeciwdziałania przestępczości oraz
poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie

zadanie ciągłe
2018-2027

Zapewnienie mieszkańcom
bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez
inwestycje takie jak remonty dróg,
budowa chodników przejść dla pieszych,
oświetlenia ulicznego

zadanie ciągłe
2018-2027

organizacja dowozu dzieci do szkół

_

_

Ilość zrealizowanych inwestycji:
- remont dróg 5,
- budowa chodników 2,
- budowa przejścia dla pieszych 1,
- oświetlenie uliczne 4
liczba dzieci dowożonych do szkół:
SP Przystajń 187,
SP Bór Zajaciński 105,
GPP 19
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8.4. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Przystajń działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w
swoich szeregach 29 kobiet, 283 mężczyzn w wieku 18-65 lat, 70 mężczyzn w wieku ponad 65 lat,
142 członków czynnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, 20
członków wspierających, oraz 39 członków honorowych.
Spośród 9 jednostek OSP trzy włączone są do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego i
są to jednostki: OSP Górki-Stany, OSP Przystajń i OSP Wrzosy-Brzeziny. Jednostki te wyposażone
są w system selektywnego alarmowania czyli alarmowane drogą radiową przez dyżurnego
stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Pozostałe
jednostki dysponowane są poprzez sms, który wysyłany jest z PSP do każdego czynnego strażaka
alarmowanej jednostki OSP.
W roku ubiegłym na terenie Gminy miało miejsce 77 zdarzeń, z czego: 27- to pożary, 44miejscowe zagrożenia (tj. wypadki drogowe, powalone drzewa, neutralizowane plam substancji
ropopochodnych, agresywne owady itp.) i 6 alarmów fałszywych.
Największym zagrożeniem pożarowym na terenie Gminy są bez wątpienia kompleksy leśne
należące do prywatnych właścicieli oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby. Lasy te
zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego. Poważnym problemem jest zaopatrzenie w
wodę do celów gaśniczych. Utrzymujący się od kilku lat deficyt deszczu powoduje wysychanie
zbiorników i naturalnych cieków wodnych.
Ograniczenia dotyczą także poboru wody z hydrantów. Niestety bez wody trudno będzie strażakom
walczyć z żywiołem. Niepokojące są także od kilku lat pożary, które są prawdopodobnie wynikiem
umyślnego podpalenia.
Drugim pod kątem zagrożeń na terenie Gminy są wypadki i kolizje z udziałem pojazdów
samochodowych, szczególnie te na drodze wojewódzkiej nr 494.
Z kilkudziesięciu zdarzeń jakie zostały odnotowane na terenie naszej Gminy należy wymienić kilka
charakterystycznych, które wymagały udziału znacznej ilości sił i środków:
- plama oleju hydraulicznego na drodze pomiędzy m. Ług-Radły a Panoszów na odcinku 2 km,
- neutralizacja rozlewiska oleju napędowego w Rynku w Przystajni po kolizji dwóch samochodów
ciężarowych. W obu przypadkach zużyto dużą ilość środków do neutralizacji,
- w lipcu odnotowano pożar lasu i zboża na pniu w Dąbrowie z którym zmagało się kilkanaście
jednostek OSP i PSP oraz samolot gaśniczy. Pożar lasu stanowił duże zagrożenie dla pobliskich
budynków mieszkalnych i gospodarczych,
- również w lipcu w Brzezinach podczas niewłaściwe prowadzonych robót budowlanych przy
izolacji fundamentów doszło do uszkodzenia konstrukcji nośnej budynku. Działania straży polegały
na ewakuacji mienia i zabezpieczeniu terenu.
- w sierpniu doszło do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Galińskie, gdzie po
wyładowaniu atmosferycznym zapalił się dach i magazynowane płody rolne. Również i w tym
przypadku zaangażowanych było kilkanaście jednostek straży pożarnej oraz osoby, które
udostępniły własne pojazdy i maszyny do załadunku i wywożenia spalonej słomy i siana. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że po pożarze druhowie OSP z naszej Gminy aktywnie włączyli się w
pomoc poszkodowanym przy zabezpieczeniu budynków oraz zbiórkę pieniędzy i produktów dla
zwierząt hodowlanych.
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Zakupy i dotacje:
W 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło program wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych. Każda jednostka OSP otrzymała dotację w wysokości 5000 zł.
Środki te przeznaczono na zakup umundurowania, środków ochrony osobistej i sprzętu
szkoleniowego z zakresu ratownictwa medycznego. Łączna kwota dotacji to 50.000 zł.
Również w 2019 r. jednostki OSP (Wilcza Góra, Kamińsko i Ługi-Radły) otrzymały dotację
łączoną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz MSWiA. Środki przeznaczono na zakup narzędzi ratowniczych, armatury wodnej, sprzętu
oświetleniowego oraz na remont garażu. Łączna kwota tych dotacji to 15.544 zł.
W marcu 2019 r. jednostka OSP w Przystajni zakupiła nowy lekki samochód pożarniczy marki
Renault Trafic typu BUS, który zastąpił zużyty samochód marki Volkswagen Golf. Całkowity koszt
zakupu tego pojazdu wyniósł ponad 98 tys. złotych. Kwotę 60 tys. zł. jednostka otrzymała z dotacji
Gminy Przystajń pozostała kwota pochodziła ze środków własnych tej jednostki. W maju dla
jednostki OSP w Przystajni został przekazany używany sprzęt do ratownictwa wodnego w postaci
łodzi z silnikiem spalinowym oraz przyczepką transportową. Sprzęt ten został przekazany ze stanu
Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku oraz ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
W październiku OSP w Przystajni zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Volvo. Na zakup tego samochodu jednostka otrzymała dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego w kwocie 310.000 zł, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł, i dotacji Gminy Przystajń w wys. 275.970 zł. Koszt
tego zadania wyniósł: 785.970 zł.
Na potrzeby nowego samochodu przebudowano i dostosowano garaż. Koszt tego przedsięwzięcia
to: projekt 4.551 zł. i roboty budowlane 36.000 zł. Całość pokryta ze środków Gminy Przystajń.
Użytkowany w OSP Przystajń samochód marki MAGIRUS został przekazany do OSP Kamińsko.
Stan wyszkolenia:
Na obecną chwilę posiadamy 38 strażaków, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych oraz 142 strażaków mogących brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Strażacy co 3 lata poddawani są badaniom lekarskim oraz są ubezpieczeni
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Latem ubiegłego roku odnotowano jeden wypadek lekki
z udziałem strażaka podczas działań gaśniczych.
W dalszym ciągu czynione są starania wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Kłobucku aby w kolejnych latach uzupełniać szkolenie strażaków z jednostek OSP,
które nie są włączone do KSRG. Braki w tym szkoleniu posiada 20 strażaków.
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.
Nadmienić należy także, że jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń chętnie włączają się w
organizację zajęć edukacyjnych o tematyce zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, zagrożeń związanych
z wypalaniem traw, pogadanek oraz pokazów działań ratowniczo – gaśniczych podczas 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.
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X. PODSUMOWANIE
Dla Gminy Przystajń rok 2019 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.
Podsumowując należy stwierdzić, że najważniejszymi zadaniami w 2019 r. były:
W zakresie wodociągów i kanalizacji: budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji
uzdatniania wody w Przystajni, rozbudowa sieci wodociągowej. Przygotowano także dokumentację
dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
W ramach infrastruktury drogowej wykonano drogę w Przystajni ul. Szkolna i Krótka oraz
drogę relacji Mrówczak - Kuźnica Stara. Opracowano także dokumentację (PFU) na przebudowę
dróg w Kamińsku i Kuźnicy Starej. W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
inwestowano także w oświetlenie uliczne.
Kontynuowano także nabycie gruntów pod nowe drogi publiczne, związane z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego, a dotyczące osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego między ul.
Szkolną a Nową. Powstanie tam ok. 70 działek budowlanych o pow. 10-12 arów.
W zakresie przestrzeni publicznej zrealizowano zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum miejscowości Przystajń – Rynek”. Wpłynęło to z jednej strony na poprawę
estetyki centrum miejscowości, z drugiej stało się miejscem spotkań mieszkańców i wielu imprez o
charakterze rozrywkowym i patriotycznym.
Uchwalono także kolejną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach ochrony powietrza wykonano termomodernizację budynku przedszkola w
Przystajni. Zaktualizowano także dokumentację dotyczącą montażu 4 instalacji na gminnych
obiektach użyteczności publicznej; (montaż zaplanowany jest w 2020 r.).
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego rodzaju
infrastrukturę sportową i rekreacyjną: modernizacja obiektu sportowego w Przystajni: nawodnienie
istniejącego boiska oraz budowa dodatkowego boiska treningowego, doposażenie placów zabaw,
siłownie na wolnym powietrzu.
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 2019 r. dofinansowano m.in. zakup 2
samochodów bojowych, remontowano także strażnice OSP.
Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego przykładami są
projekty edukacyjne realizowane przez nasze szkoły (dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla
nauczycieli, wyposażenie dla szkół i.t.p.), czy też rozpoczęcia od września 2019 r. szkoleń w
ramach projektu: „e-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń”.
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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 oświatowych i.t.p..
Szereg zadań z tego zakresu zrealizowany został w 2019 roku.
Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, czego
przykładem może być: akcja usuwania azbestu.
Zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców (szczegóły zostały
przedstawione w sprawozdaniach instytucji kultury). Najważniejszą imprezą był niewątpliwie
festyn z okazji otwarcia Rynku w Przystajni po rewitalizacji.
W 2019 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 2019 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.
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