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I. Wstęp

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 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 2020.  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. 5861  mieszkańców.  Stanowi to: 0,02 % ludności kraju; 0,13 %  ludności
województwa śląskiego; 7,10 % ludności powiatu kłobuckiego.
Gęstość zaludnienia Gminy Przystajń wynosi 66 osób/km2.  Dla porównania  powiatu kłobuckiego -
96; woj. śląskiego 367,6; kraju-124 osób/km2. 
Gminę opływają dwie rzeki:  Liswarta i Pankówka wraz z dopływami. 
Gmina Przystajń graniczy z 6 innymi  gminami woj. śląskiego: Krzepice od północy, Panki od
północnego wschodu, Wręczyca Wielka od południowego wschodu, Ciasna i Herby od południa
oraz położona w województwie opolskim Gmina Olesno od zachodu. Zachodnia granica Gminy,
stanowi jednocześnie granicę powiatów kłobuckiego i oleskiego, a także województw śląskiego i
opolskiego.
Matematyczno  -  geograficzne  położenie  centrum  gminy,  miejscowości  Przystajń  wyznaczają
współrzędne: 50,53 szerokości geograficznej północnej i 18,41 długości geograficznej wschodniej.
Terytorium gminy jest  rozciągnięte południowo  w najszerszym miejscu 13 km. Najbardziej  na
północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości  Kamińsko.  Gmina
Przystajń pod względem geograficznym zgodnie z rejonami fizyczno-geograficznymi położona jest
w prowincji - Wyżyna Małopolska, podprowincji - Wyżyna Śląsko - Krakowska, makroregionu -
Wyżyna Woźnicko -  Wieluńska,  na pograniczu 3 mezoregionów - obniżenia Liswarty,  Prosny i
Progu Herbskiego.

Obszar gminy położony jest z dala od dużych aglomeracji miejskich, ale posiada z nimi
dogodne  połączenia  komunikacyjne,  co  sprawia,  że  stanowi  bazę  wypadową dla  mieszkańców
Górnego Śląska i nie tylko.
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Południowa  część  gminy  położona  jest  na  terenie  utworzonego  1  stycznia  1999  r.   Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.   

                            W  Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą”.   

Tabela 1.  Powierzchnia miejscowości w gminie Przystajń

L.p Miejscowość Powierzchnia  /ha/

1. Antonów 197

2. Bagna 93

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 1310

16. Siekierowizna 131

17. Stany 388

18. Wilcza Góra 231

19. Wrzosy 94

Razem: 8885
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2.2. Demografia  

Tabela 2.  Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Przystajń.

L.p Miejscowość Ludność
31.12. 2018

Ludność
31.12.2019

Ludność
31.12.2020

1. Antonów 173 173 168

2. Bagna 44 43 45

3. Bór Zajaciński 300 302 295

4. Brzeziny 322 333 330

5. Dąbrowa 97 95 93

6. Górki 202 200 198

7. Kamińsko 165 165 168

8. Kostrzyna 301 305 304

9. Kuźnica Nowa 97 92 88

10. Kuźnica Stara 437 429 428

11. Ługi-Radły 415 413 410

12. Michalinów 82 83 84

13. Mrówczak 168 167 171

14. Podłęże Szlacheckie 302 289 285

15. Przystajń 2280 2266 2262

16. Siekierowizna 117 114 111

17. Stany 186 189 186

18. Wilcza Góra 88 90 93

19. Wrzosy 136 139 142

Razem gmina: 5921 5887 5861

Tabela 3a. Struktura ludności w gminie  na 31.12.2013 r.

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m % ogółem
0 - 6 lat 237 225 462 7,63
7 - 15 lat 421 375 796 13,14
16 - 18 lat 144 138 282 4,65
19 - 65 lat 1885 1726 3611 59,60
pow. 65 327 580 907 14,98
Ludność ogółem 3014 3044 6058 100,00

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m % ogółem
Przedprodukcyjnym 762 693 1455 24,02
Produkcyjnym 1925 1631 3556 58,70
Poprodukcyjnym 327 720 1047 17,28
Razem 6058 100,00
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Tabela 3b. Struktura ludności w gminie  na 31.12.2019 r.

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m
0 - 6 lat 212 201 413
7 - 15 lat 261 264 525
16 - 18 lat 99 84 183
19 - 65 lat (60) 1947 1637 3584
Pow. 65 lat (60) 401 780 1181
Ludność ogółem 2920 2966 5886

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m % ogółem
Przedprodukcyjnym 572 549 1121 19,05
Produkcyjnym 1947 1637 3584 60,89
Poprodukcyjnym 401 780 1181 20,06
Razem 2920 2966 5886 100,00

Tabela 3c. Struktura ludności w gminie  na 31.12.2020 r.

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m
0 - 6 lat 202 204 406
7 - 15 lat 274 269 543
16 - 18 lat 92 76 168
19 - 65 lat (60) 1938 1620 3558
Pow. 65 lat (60) 410 776 1177
Ludność ogółem 2916 2945 5861

Ludność w wieku Mężczyźni Kobiety R-m % ogółem
Przedprodukcyjnym 568 549 1117 19,06
Produkcyjnym 1938 1620 3558 60,71
Poprodukcyjnym 410 776 1186 20,23
Razem 2916 2945 5861 100,00

Liczba ludności w gminie Przystajń w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się. Natomiast zwiększył
się odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. 

2.3. Przedsiębiorczość, bezrobocie

W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z terenu gminy Przystajń:
-  na koniec 2018 r. zarejestrowanych było już 317 przedsiębiorców,
-  na koniec 2019 r. zarejestrowanych było 277  przedsiębiorców.
-  na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 289  przedsiębiorców.

W całym 2020 r.:
- założono nową działalność gospodarczą  - 29 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą  - 141 przedsiębiorców,
- zmieniono  dotychczasową działalność gospodarczą z zawieszeniem  - 22 przedsiębiorców,
- zmieniono dotychczasową działalność gospodarczą  z jej wznowieniem - 18 przedsiębiorców,
- zakończyło  działalność gospodarczą  - 12 przedsiębiorców,
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Tabela 4a.  Bezrobocie /stan  grudzień 2015 r./

Liczba bezrobotnych

Z liczby bezrobotnych Stopień natężenia
bezrobocia

 (%)
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

O K O K % ogółem

350 153 41 11 11,7 9,9

Tabela 4b.  Bezrobocie /stan grudzień 2017 r./

Liczba bezrobotnych

Z liczby bezrobotnych

Stopień natężenia
bezrobocia (%)

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % ogółem

174 91 34 15 19,5 4,6

Tabela 4c.  Bezrobocie /stan grudzień 2018 r./

Liczba bezrobotnych

Z liczby bezrobotnych

Stopień natężenia
bezrobocia (%)

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % ogółem

162 84 29 12 17,9 4,3

Tabela 4d.  Bezrobocie /stan grudzień 2019 r./

Liczba bezrobotnych

Z liczby bezrobotnych

Stopień natężenia
bezrobocia (%)

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % ogółem

138 34 30 9 21,7 4,1

Tabela 4e.  Bezrobocie /stan grudzień 2020 r./

Liczba bezrobotnych

Z liczby bezrobotnych

Stopień natężenia
bezrobocia (%)

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % ogółem

184 85 38 19 20,7 5,1

Bezrobocie w gminie Przystajń gwałtownie wzrosło w 2020 r. i wynosiło 5,1 % . Dla porównania w
latach wcześniejszych miało tendencje spadkową i wynosiło:
- 2017 r. - 4,6 %,
- 2018 r. -  4,3 %,
- 2019 r. – 4,1 %.
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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.

III INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE GMINY 

3.1 Wykonanie budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok

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 będący CUW 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 na realizację zadań publicznych (np. prowadzenie Urzędu Stanu 
Cywilnego, wypłata 500 + „Dobry start” czy przeprowadzenie wyborów, które jest zadaniem 
zleconym gminie).
Subwencje natomiast służą realizacji zadań własnych Gminy ( np. oświata - utrzymanie szkół).

Tabela 5  Podstawowe wskaźniki budżetowe

Lp. Wskaźnik zł.
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 10 579 223,39
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 3 878 505,38
3. Zadłużenie ogółem 7 459 056,00
4. Poziom wolnych środków 962 232,51
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B. Wykonanie budżetu Gminy

Tabela  6 Planowane i wykonane dochody w podziale na bieżące i majątkowe :

Rodzaj dochodów
Plan po zmianach
31.12.2020 r. (w zł)

Wykonanie
31.12.2020 r. (w zł)

Stopień realizacji
planu

udział w
dochodach

ogółem

Bieżące 29 745 865,21 29 804 233,08 100,20% 87,29%

Majątkowe 4 341 223,99 4 341 394,51 100,00 12,71%

OGÓŁEM: 34 087 089,20 34 145 627,59 100,17% 100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2020 r. to 5 825,90 zł 

(liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. to 5861 osób). Dochód na jednego mieszkańca wzrósł o 

132,63 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Strukturę dochodów Gminy Przystajń przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7 Struktura dochodów Gminy 

Dochody PLAN WYKONANIE
udział w

dochodach
ogółem

Dochody własne 10 446 579,32 10 579 223,39 30,98%

Subwencje 8 587 459,00 8 587 459,00 25,15%

Dotacje 13 394 525,35 13 381 195,13 39,19%

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

1 658 525,53 1 597 750,07 4,68%

RAZEM 34 087 089,20 34 145 627,59 100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2020 r. stanowiły dotacje – 13 381 195,13 zł, które 

stanowiły 39,13 %. Dochody własne w kwocie 10 579 223,39 zł stanowiły 30,98 %, a subwencje    

w kwocie 8 587 459,00 zł co stanowiło 25,15 %, natomiast dochody na realizację projektów             

z udziałem środków unijnych to kwota 1 597 750,07 zł czyli 4,68% ogółu wszystkich dochodów. 

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:
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Tabela  8 Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Dochody
plan po

zmianach
31.12.2020 r.

Dochody
wykonane

31.12.2020 r.

%
wykonania

ogółem

% w
dochodach

ogółem

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 717 529,30 718 907,80 100,19 2,11

400
Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., 
gaz i wodę

666 980,37 657 798,05 98,62 1,93

600 Transport i łączność 998 402,00 1 002 135,06 100,37 2,93
700 Gospodarka mieszkaniowa 242 561,00 207 866,59 85,70 0,61
720 Informatyka 20 160,00 18 670,02 92,61 0,05
750 Administracja publiczna 121 081,62 153 967,80 127,16 0,45

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

40 385,00 39 685,00 98,27 0,12

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 0,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożar.

43 500,86 43 512,42 100,03 0,13

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

7 866 168,50 8 101 221,78 102,99 23,73

758 Różne rozliczenia 10 674 511,17 10 678 297,03 100,04 31,27
801 Oświata i wychowanie 998 749,59 972 225,87 97,34 2,85
852 Pomoc społeczna 407 299,11 384 153,88 94,32 1,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 557,00 23 153,31 67,00 0,07
855 Rodzina 9 144 951,00 9 102 653,14 99,54 26,66

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

2 071 591,68 2 002 718,84 96,68 5,87

926 Kultura fizyczna 37 861,00 37 861,00 100,00 0,11
 OGÓŁEM: 34 087 089,20 34 145 627,59 100,17 100,00

Najwyższe dochody zanotowano w dziale 758 różne rozliczenia (31,27 %) w którym klasyfikowane

są subwencje w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a następnie w dziale 756 

dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 

udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (23,73%).
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Gmina ponosi wydatki na realizację zadań własnych, 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: 

Tabela 9 Struktura wydatków gminy

Rodzaj wydatków
Plan po zmianach
31.12.2020 r. (w zł)

Wykonanie
31.12.2020 r. (w zł)

Stopień
realizacji

planu

udział w
wydatkach

ogółem

Bieżące 28 569 402,49 27 515 924,02 96,31% 87,65%

Majątkowe 4 704 509,70 3 878 505,38 82,44% 12,35%

RAZEM 33 273 912,19 31 394 429,40 94,35% 100,00%

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem: 

Tabela 10 Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Wydatki
plan  po

zmianach
31.12.2020

Wydatki
wykonanie
31.12.2020

%
wykonan

ia

udział w
wydatka

ch
ogółem

%
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 637 119,90 568 093,67 89,17 1,81

020 Leśnictwo 5 000,00 5 000,00 100,00 0,02

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę

574 320,00 398 880,84 69,45 1,27

600 Transport i łączność 3 234 047,19 2 476 700,18 76,58 7,89
700 Gospodarka mieszkaniowa 95 093,93 43 361,71 45,60 0,14
710 Działalność usługowa 50 300,00 10 292,00 20,46 0,03
720 Informatyka 23 160,00 21 670,02 93,57 0,07
750 Administracja publiczna 3 148 008,86 3 091 763,71 98,21 9,85

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40 385,00 39 685,00 98,27 0,13

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 0,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

871 716,32 820 066,71 94,07 2,61

757 Obsługa długu publicznego 185 000,00 161 640,31 87,37 0,51
758 Różne rozliczenia 67 200,00 0,00 0,00 0,00
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801 Oświata i wychowanie 10 090 768,03 9 836 367,99 97,48 31,33
851 Ochrona zdrowia 180 351,09 121 450,34 67,34 0,39
852 Pomoc społeczna 967 523,11 905 860,47 93,63 2,86

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej

7 000,00 7 000 00 100,00 0,02

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 629 887,00 598 630,45 95,04 1,91
855 Rodzina 9 178 444,00 9 122 650,21 99,39 29,06

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

2 536 609,60 2 446 690,19 96,46 7,79

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

642 178,16 620 279,70 96,59 1,98

926 Kultura fizyczna 109 000,00 97 545,90 89,49 0,31
   OGÓŁEM: 33 273 912,19 31 394 429,40 94,35 100,00

Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 2 751 198,19 zł. 

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 459 056,00 zł. w tym z tytułu zaciągniętych 

pożyczek 1 874 056,00 zł. i wyemitowanych obligacji 5 585 000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2020 r., poniesiono wydatki w kwocie 161 640,31 zł. na zapłatę 

odsetek od pożyczek i obligacji.

Dotacje rozwojowe pozyskane przez Gminę Przystajń:

- dofinansowanie w kwocie 191 257,00 zł. zadania „ Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną

na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń” refundacja w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020,

- dofinansowanie w kwocie 6 468,00 zł. zadania „ Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o 

charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych”,

- dofinansowanie w kwocie  30 000,00 zł. zadania ” Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 

2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie” od Powiatu Kłobuckiego,

- dofinansowanie w kwocie  159 782,00 zł. zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 678 045S w 

Kamińsku” ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- dofinansowanie w kwocie 685 260,00 zł. zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 678 002S w 

Kuźnicy Starej” ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- dofinansowanie w 112 800,00 zł. zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

miejscowości Ługi-Radły” w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa 

Śląskiego,
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- dofinansowanie w kwocie 18 670,02 zł. projektu „ E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń” w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- dofinansowanie w kwocie 30 442,00 zł. zadania „ Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości 

Podłęże Szlacheckie” refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- dofinansowanie w kwocie 10 156,48 zł. zadania „ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w 

budynku OSP Wrzosy-Brzeziny” w ramach inicjatywy sołeckiej,

- dofinansowanie w kwocie 104 456,00 zł. projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na zakup 

sprzętu komputerowego do szkół podstawowych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.,

- dofinansowanie w kwocie 298 615,37 do projektów: „”Kreatorzy przyszłości” i „Przez 

doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” – wpływ kolejnych transz 

dofinansowania zgodnie z umowami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

- dofinansowanie w kwocie 53 834,39 zł dot. zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Przystajń” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dodatkowo dofinansowanie w kwocie 128 170,52 zł. zadania „ Termomodernizacja budynku 

przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6” refundacja w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. W 2019 pozyskano kwotę 270 000,01 zł, co daję łączną kwotę w 

wysokości 398 170,53 zł. na realizację w/w zadania.

- dodatkowo dofinansowanie w kwocie 486 245,20 zł. zadania „ Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Przystajni – Rynek” refundacja  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata

2014-2020. W 2019 pozyskano kwot  785 379,35zł., co daję łączną kwotę w wysokości

1 271 624,55zł.  na realizację w/w zadania.

- dofinansowanie w kwocie 361 488,96  zł. zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń” zaliczka  w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.

- dofinansowanie w kwocie 37 861,00 zł „Modernizacja obiektu sportowego” refundacja z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Tabela  11 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu

Plan Wykonanie % wykonania

4 704 509,70 3 878 505,38 82,44%

Tabela  12 Podstawowe inwestycje w gminie zrealizowane w 2020 r.

L.p. Wyszczególnienie zł.
1 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowizna. 31640,55

2
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. 
Powstańców Śl. Wraz z przebudową przyłączy wodociągowych.

32014,13

3 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany. 499,20
4 Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa. 1485862,67
5 Budowa chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie. 154435,33
6 Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy – etap II. 25830,00
7 Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Ługi-Radły. 369896,17

8
Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Podłęże 
Szlacheckie.

196999,67

9
Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039S w miejscowości Ługi-
Radły.

269808,72

10
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

27000,00

11
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678042 S w 
miejscowości Dąbrowa FS

8061,64

12
Doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu w Przystajni przy 
Skwerze Józefa Piłsudzkiego FS

5267,00

13
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678010 S w 
miejscowości Mrówczak FS

15121,01

14
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2053 S 
przebiegającej przez sołectwo Wrzosy FS

14807,75

15
Zakup i montaż altany za budynkiem remizy w Górkach FS Górki i 
Stany.

10750,00

16 Ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną w Kuźnicy Starej FS 5000,00

17
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu przy remizo-świetlicy w
Kuźnicy Starej FS.

16795,00

18 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ługach-Radłach. 2563,98

19 Zakup i wyposażenie na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim FS 13681,84

20
Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przystajni przy 
Skwerze Józefa Piłsudzkiego FS.

20970,00

21
Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności 
publicznej w Gminie Przystajń.

581268,48

22 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń. 8610,00
23 Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala – na zakup sprzętu medycznego. 10000,00
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24 Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w Kamińsku. 319564,52
25 Przebudowa drogi gminnej nr 6780002 S w Kuźnicy Starej. 61500,00

26
Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego- dofinansowanie zakupu Stacji 
meterologicznej.

4797,00

27
Ogrodzenie terenu przeznaczonego na fotowoltaikę przy stacji uzdatnia 
wody w Przystajni oraz przy ujęciu wody w Borze Zajacińskim.

25225,00

28 Zakup działki pod wykonanie fotowoltaiki na ujęciu wody w Przystajni. 1094,00

29
Dotacja na wykonanie piłkochwytów na boisku sportowych w Przystajni 
ul. Bór.

18735,49

30 Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński. 8000,00

31 Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Podłężu Szlacheckim – FS. 8496,84

32
Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Stany – FS.

5282,79

33
Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Górki-FS.

4218,01

34
Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w 
miejscowości Kuźnica Nowa.

18700,00

35
Ułożenie kostki brukowej na chodniku obok remizo-świetlicy w Kuźnicy 
Starej – FS.

2500,00

36
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w 
Przystajni – FS.

8000,00

37 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara – Etap II 37085,00

38
Dotacja celowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku 
gospodarczym na stadionie sportowym ul. Bór w Przystajni.

38810,41

39 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kostrzyna 75,77

40
Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości 
Przystajń.

3000,01

41 Ułożenie kostki brukowej pod altaną w Górkach – FS Górki. 6537,40

Razem 3878505,38

3.3 Realizacja funduszu sołeckiego

Podstawowe wskaźniki:

1. Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach gminy:

Plan: 319 088,39 zł; wykonanie: 289 079,93 zł

2. Liczba projektów w ramach Funduszu Sołeckiego – 49.

3. Liczba osób biorących udział w tworzeniu Funduszu Sołeckiego – 351

4. Wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:
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Tabela 13 Wykaz zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Wykonani

e
/zł/

1 4 5

Antonów
Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Antonów-
Kuźnica Nowa.

8 768,40

 
Podtrzymywanie folkloru i tradycji kultury poprzez 
organizowanie dożynek wiejskich.

1 000,00

 Zakup mundurów moro dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa. 1 600,00

 
Remont pomieszczeń w strażnicy OSP Antonów-Kuźnica 
Nowa.

4 185,94

  15 554,34

Bór 
Zajaciński Zakup strojów dla KGW w Borze Zajacińskim. 3 400,00

 RAZEM 3 400,00

Brzeziny

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej 
678027S w miejscowości Brzeziny do nr domu 61 do 81

15 943,25

Wymiana rynien w budynku remizo-świetlicy Wrzosy-Brzeziny. 6 288,40

 RAZEM 22 231,65

Dąbrowa
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 678042S w
Dąbrowie.

8 061,64

 RAZEM 8 061,64

Górki Zakup i montaż rolet do Gminnego Przedszkola O/Górki. 1 350,00

 Zakup i montaż altany za budynkiem remizy w Górkach. 2 500,00

 Zakup ławek do Gminnego Przedszkola Oddział Górki. 1 460,00

 Zakup kosiarki Spalinowej dla OSP Górki Stany. 2 000,00

 Ułożenie kostki brukowej pod altanę. 4 000,00

 
Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w 
miejscowości Stany.

5 282,79

 RAZEM 16 592,79

Kamińsko Zakup wyposażenia do remizo–świetlicy OSP Kamińsko. 15 444,50

 RAZEM 15 444,50

Kostrzyna
Zakup wyposażenia kuchni i sali – świetlicy wiejskiej w 
Kostrzynie.

6 306,40

 
Utwardzenie drogi gminnej nr 678007S w miejscowości 
Kostrzyna.

6 000,00
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Wznowienie granic drogi gminnej nr 678006S Dz. Ewid. Nr 31,
obręb Kostrzyna.

8 653,93

 RAZEM 20 960,33

Kuźnica 
Nowa

Wyposażenie pomieszczenia w remizie OSP Antonów-Kuźnica 
Nowa.

6 970,50

Remont pomieszczenia w remizie OSP Antonów-Kuźnica 
Nowa.

1 679,50

Zakup krzewów i materiałów do wykonania terenu zieleni w 
Kuźnicy Nowej.

981,80

Zakup grilla ze stali nierdzewnej. 2 900,00

 RAZEM 12 531,80

Kuźnica 
Stara

Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w 
Kuźnicy Starej.

2 000,00

Zakup obrusów na stoły do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej. 1 197,86

Konserwacja urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw przy 
remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.

689,34

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu przy remizo-
świetlicy w kuźnicy Starej.

16 795,00

Ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną w Kuźnicy 
Starej.

5 000,00

Ułożenie kostki brukowej na chodniku obok remizo-świetlicy w
Kuźnicy Starej.

2 500,00

 RAZEM 28 182,20

Ługi-Radły

Zakup nagłośnienia do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły. 4 000,00

Zakup butów jako część strojów regionalnych dla KGW Ługi-
Radły.

4 000,00

Selektywne wywoływanie – alarmowanie dla OSP Ługi-Radły. 7 880,00

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ługach-Radłach. 2 563,98

Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły. 7 424,80

 RAZEM 25 868,78

Mrówczak
Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap 
2.

15 121,01

 RAZEM 15 121,01

Podłęże 
Szlacheckie

Zakup wyposażenia na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim. 13 681,84

Zakup blaszanego garażu dla potrzeb OSP Podłęże Szlacheckie. 1 720,01

Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Podłężu Szlacheckim. 8 496,84

 RAZEM 23 898,69
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Przystajń
 
 

Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przystajni. 20 970,00

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu zabaw w 
Przystajni.

5 267,00

Wykonanie ogrodzenia panelowego przy budynku GOKSIR w 
Przystajni.

4 483,35

Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. 
Ogrodowa w Przystajni.

8 000,00

 RAZEM 38 720,35

Stany Zakup i montaż trzech lamp oświetlenia drogowego. 3 000,00

Zakup i montaż altany za budynkiem świetlicy (remizy) w 
Górkach

8 250,00

Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w 
miejscowości Stany.

4 218,01

 RAZEM 15 468,01

Wilcza 
Góra

Remont remizo-świetlicy w Wilczej Górze – etap II. 12 236,09

 RAZEM 12 236,09

Wrzosy
Budowa oświetlenia ulicznego (lampy w technologii LED) w 
ciągu drogi powiatowej nr 2053S, przebiegającej przez Wrzosy.

14 807,75

  14 807,75

Ogółem 289 079,93

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina  Przystajń  posiada  grunty  o  łącznej  powierzchni  88,6259  ha.  Działki  Gmina  nabyła
nieodpłatnie  z  mocy  prawa  jako  część  mienia  ogólnonarodowego  w  związku  z  powołaniem
samorządu  terytorialnego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  19.10.1991  r.  o  gospodarowaniu
nieruchomościami  rolnymi  Skarbu  Państwa,  ustawy  z  dnia  21.08.1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami oraz w drodze cywilno-prawnej (umowa kupna sprzedaży, umowa darowizna).

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 w Przystajni przy ul. Częstochowskiej /część lokali oddana w najem 
UPT/                                                                       

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)
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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                                                                                                                
8. remizo - świetlica Wrzosy                              - w użyczeniu OSP Wrzosy                                        
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 

IV. Drogi Gminne Publiczne o łącznej powierzchni - 10,21 ha;                                                         - 
Przystajń - Bagna, droga przez Bagna                                                                                                  -
Dąbrowa - Bór Zajaciński                                                                                                                     -
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. parking i droga w centralnej części m. Przystajń – Rynek – 0,15 ha
3. działki niezabudowane, grunty rolne i leśne o łącznej powierzchni 66,83 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 zakupione pod budowę przepompowni w Kuźnicy Starej i Kuźnicy Nowej 
1,0207 ha,                                                                                                                                               
- działka pod płytą rynku w Przystajni - 0,0877 ha,                                                                               
- działka zakupiona pod przepompownię ścieków w m. Kostrzyna - 0,0697 ha,                                  
- działka pod rozbudowę ujęcia wody w Przystajni – 0,1283 ha.

VI. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych:
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 501,00 zł,
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- dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali użytkowych – 136 662,59 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy kiosku w szkole podstawowej – 414,63 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczenia na cele mieszkalne w budynku oddziału przedszkolnego – 
7 202,58 zł.

VII. W 2020 r. nabyto działki:
1. dz. ewid. 545/17 o pow. 0,1283 w m. Przystajń – działka pod rozbudowę ujęcia wody w 
Przystajni,
2. udział ½ w dz. nr ewid. 545/18, obręb Przystajń – droga dojazdowa do ujęcia wody w Przystajni 
od strony użytków leśnych,
3. nr ewid. 341/13 oraz 341/16, o łącznej pow. 0,0047 ha w m. Kamińsko – pod drogę publiczną 
gminną.

VIII. W 2020 r. zbyto działki/nieruchomości:
1. dz. nr ewid. 488/1 o pow. 0,1670 w m. Bór Zajaciński,
2. lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w prawie własności nieruchomości – dz. nr ewid. 415/7 
w m. Podłęże Szlacheckie (były oddział przedszkolny)

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 2020 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:
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1. Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa;

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły;
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3. Przebudowa drogi gminnej nr 678045S w Kamińsku;

4. Przebudowa drogi gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
(dokumentacja);

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bór Zajaciński (Program Funkcjonalno-Użytkowy);

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa (dokumentacja projektowa);

7. Wykup działek pod drogi gminne;

8. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brzeziny, Wrzosy, Mrówczak;

9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Krótka (dokumentacja);

10. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja);

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (dokumentacja aplikacyjna);

12. Gmina Przystajń w porozumieniu z Powiatem Kłobuckim zrealizowała budowę chodnika dla 
pieszych w miejscowości Podłęże Szlacheckie o długości 264,88 mb
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Tabela 14. Stan dróg gminnych (na 31.12.2020 r.)

Długość dróg ogółem

(km)

w tym o nawierzchni

twardej ulepszonej

(km)

twardej nieulepszonej

(km)

gruntowej

(km)

74,05 51,36 5,68 17,01

1.2. Dalsza rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych.

W zakresie w/w celów zrealizowano:

1.Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna; 
2. Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy 
Przystajń;
3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Powstańców Śląskich,
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowizna,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara - etap II,
7. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Stany – etap III,
8.  Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,5 kWp na ujęciu wody w Przystajni,
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     9. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,5 kWp na ujęciu wody w Borze Zajacińskim

                    

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. Zakup notebooków dla Szkół podstawowych w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła +”
2. Zakup wyposażenia remizo-świetlicy Wrzosy-Brzeziny 

24



Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2020                                                                                                                        

3. “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń, tj.
Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą 
źródeł ciepła” w formule „zaprojektuj i wybuduj
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4. Poprawa efektywności energetycznej budynku remizo-świetlicy w Kuźnicy Nowej 
(dokumentacja projektowa)

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 :

Montaż instalacji fotowoltaicznych  na ujęciu wody w Przystajni
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             Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Przystajni

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

3. 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  182  przydomowych  oczyszczalni ścieków.
W 2020 roku liczba przyłączy kanalizacyjnych zwiększyła się o 9, a przydomowych oczyszczalni
ścieków o 16. 
W grudniu 2020 opracowano „Koncepcję gospodarki ściekowej dla Gminy Przystajń w aglomeracji
Panki”. Koncepcja określa obszar, na którym będzie możliwość budowy kanalizacji sanitarnej poza
aglomeracją, budowa nowej oczyszczalni ścieków, wyznaczyła obszar gdzie możliwa jest  budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków a gdzie jest możliwa budowa zbiorników bezodpływowych.
Koncepcja przedstawia III warianty. Wstępnie wybrano II wariant najbardziej korzystny dla gminy
wariant, który przewiduje lokalizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany, Oczyszczalnia ta
może służyć mieszkańcom nieskanalizowanych do tej  pory miejscowości w południowej  części
Gminy  Przystajń:  Stany,  Górki,  Siekierowizna,  Bór  Zajaciński,  Ługi-Radły,  Brzeziny,  Wrzosy,
Wilcza  Góra  z  tranzytem  na  oczyszczalnię  ścieków  o  długości  ok.  3  km.  Przepustowość  tej
oczyszczalni wyniosłaby ok. 300 m3/d

4. Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Przystajń i  Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody
Polskie" Zlewnia Sieradz doprowadzono do częściowej sprawności jazy zlokalizowane na terenie
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Gminy Przystajń, tj. w m. Podłęże Szlacheckie i Stany. Dzięki temu możliwa jest retencja wody
rzeki  Liswarta.  Zamontowane urządzenia  pozwolą  na  podniesienie  poziomu rzeki  o  1 metr,  co
spowoduje  utrzymanie  okolicznych  łąk  w  odpowiedniej  wilgotności.  Jest  to  jeden  z  ważnych
elementów związanych ze zwalczaniem suszy w Gminie. Na mocy zawartego pomiędzy Gminą
Przystajń  a  PGW  porozumienia  koszty  remontu  poniosły  Wody  Polskie,  natomiast  Gmina
zobowiązała się do bieżącego utrzymania sprawności tych urządzeń.

5. Gospodarka odpadami stałymi

Odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  z  nieruchomości  zamieszkałych  i  rekreacyjno-
wypoczynkowych  zajmuje się gmina jako operator.  Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. odbiorcą
odpadów był  PZOM STRACH z/s w Konopiskach, za okres od lipca do grudnia 2020 r. gminę
obsługiwał FCC Lubliniec Sp .z o. o.
Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają
odpady (np.  budynki  użyteczności  publicznej,  działalność  gospodarcza)  następuje  na  podstawie
umowy  zawartej  pomiędzy  właścicielem  nieruchomości  a  podmiotem  posiadającym  wpis  w
Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów.
Na terenie gminy funkcjonuje również  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych z/s
zlokalizowany w Przystajni przy ul. Targowa 18A.

Tabela 15.  Ilość odebranych i zebranych odpadów (w tonach)

L.p. Wyszczególnienie 2020 r.

1 Odpady niesegregowane (zmieszane) 1 053,02

2 szkło 98,1

3 Tworzywa sztuczne 97,09

4 papier 26,08

5 metale 22,52

6 bioodpady 45,88

7  Meble  i inne odpady wielkogabarytowe 96,84

8 odpady budowlane 82,04

9 opony 19,2

10 zużyte urządzenia elektryczne 19,99

11 Zmieszane odpady opakowaniowe 61,34

12 leki 0,18

13 chemikalia 0,76
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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 Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Przystajń posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:                    
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń uchwalony uchwałą nr XL/
40/06  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  25  września  2006  roku,  opublikowaną  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 152, poz. 4857 z dnia 22 grudnia 2006 roku
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń uchwalony uchwałą Rady 
Gminy Przystajń nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. opublikowaną w Dzięnniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7098 z dnia 15 grudnia 2015 r.
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń uchwalony uchwałą nr 
XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 roku, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7073  z dnia 13 listopada 2018 roku 
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń uchwalony uchwałą nr 
XII.88.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 listopada 2019 roku, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7731  z dnia 15 listopada 2019 roku
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwalą nr XXII.157.2020 Rady 
Gminy Przystajń z dnia 28 września  2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 7025 z dnia 1 października 2020 r.  

              
   
                 Tereny inwestycyjne: Przystajń, Michalinów, Podłęże Szlacheckie  
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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 
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 tj. projekt rewitalizacyjny po nazwą 
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – rynku w Przystajni na cele aktywizacji 
społecznej mieszkańców”, którego zakończenie zrealizowano w roku 2019.
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Narodowe Święto  Odzyskania Niepodległości -  flaga biało-czerwona   powstała z kwitnących chryzantem

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 osoby 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. 

31



Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2020                                                                                                                        

Opracowano także dokumentację projektową 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

Nowy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych został przyjęty uchwałą nr 
XXIV.171.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021 – 2023

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody na terenie
Gminy Przystajń poprzez:
a) rozbudowę sieci wodociągowej,
b) rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim i urządzeń wodociągowych
w celu poprawy zaopatrzenia w wodę w południowej części Gminy Przystajń,
c) wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystajń 
wraz z likwidacją niesprawnej studni S1.

Zaopatrzenie w wodę

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok. 97 % gospodarstw domowych.
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Tabela 16. Dane dotyczące sieci wodociągowej 2020 r. 

Długość sieci rozdzielczej

(km)

Liczba punktów
odbioru wody

Woda /tys. m³/

pobrana z ujęć dostarczona odbiorcom

97,03 2113 276,4 201,7

Zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi: 

- ujęcie wody w Przystajni -70 m³/h, 

- ujęcie wody w Borze Zajacińskim- 45 m³/h.

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
2015-2032  został  przyjęty  przez  Radę  Gminy  Przystajń  uchwałą   nr  XII.116.2015  z  dnia
30 listopada 2015 r.
W roku 2020 usunięto z terenu Gminy Przystajń 83,88 Mg (tony)  odpadów zawierających azbest.
Usunięcie  nastąpiło  za  uzyskaniem  dotacji  zewnętrznej  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 100% kosztów realizacja zadania w
kwocie 42 187,39  zł.
W  trakcie  realizacji  zadania  wyroby  zawierające  azbest  usunięto  z  40  obiektów  i  miejsc
składowania odpadu, w tym: z 5 budynków mieszkalnych, 9 budynków gospodarczych, 29 miejsc
składowania azbestu. Ilość usuniętego odpadu to odpowiednio 13,4 Mg / 16,55 Mg / 53,93 Mg.
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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 2020  poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XVII.126.2020 Rady
Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r.  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku  publicznego  na  2020  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  z  organizacjami  pozarządowymi,  określa  obszary  i  zasady  oraz  formy
współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi,  a  także  zawiera  wykaz  zadań
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na
finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań publicznych,  pozostających we właściwości  samorządu
Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W  Programie  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2020, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi wskaźnikami:
- liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
- liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych( w tym wolontariuszy);
- liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych; ,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;
- łącznej wielkości finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców; 
- systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania gminy;
- liczby zadań, których realizację zlecono Organizacjom. 
Gmina  Przystajń  współpracuje  z  następującymi  stowarzyszeniami  oraz  organizacjami
pozarządowymi: 10 z nich w sekcji Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Antonów-Kuźnica Nowa,
OSP w  Dąbrowie,  OSP w  Górkach-Stanach,  OSP w  Kamińsku,  OSP w  Kuźnicy  Starej,  OSP
w Ługach-Radłach, OSP w Podłężu Szlacheckim, OSP w Przystajni, OSP w Wilczej Górze, OSP
Wrzosy-Brzeziny) oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Klub
Sportowy  „PŁOMIEŃ  –  PRZYSTAJŃ;  UKS  Akademia  Sportu  Kłobuck;  Polski  Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; Lokalna Grupa
Działania  „Zielony  Wierzchołek  Śląska”;  Związek  Harcerstwa  Polskiego;  Koła  Gospodyń
Wiejskich, Zespoły śpiewacze „Koniczynki” , „Lawenda”, „Ługowianki”. 

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca  Gminy  Przystajń  z  podmiotami  Programu  w  roku  2020  obejmowała  zarówno
finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:
1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.  3 ust. 3 ustawy,
realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie lub powierzenie takich zadań, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
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2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i  współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3.  Konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  odpowiednio  do
zakresu  ich  działania,  projektów aktów normatywnych w dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej tych organizacji (jeżeli zostały podejmowane);
4. umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5.  umów partnerstwa określonych w ustawie 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.

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 2020 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 następujące umowy na realizację zadań publicznych:                         
-   Nr RO-GZ.032.1.1.2020 „Ścieżkami zdrowia” ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck -  kwota
dotacji 3 300,00 zł;
- Nr RO-GZ.032.1.2.2020 „ Ochrona zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w Gminie Przystajń w 2020 r. ” - Klub Sportowy „Płomień Przystajń  kwota dotacji 26 000,00 zł;
-   Nr   RO-GZ.032.1.3.2020  „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń
w 2020 r. „ UKS Akademia Sportu Kłobuck -  kwota dotacji 12 000,00 zł;
-   Nr RO-GZ.032.1.4.2020  „Ochrona zdrowia oraz upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej
w Gminie Przystajń w 2020 r. „ Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” -  kwota dotacji 8 700,00 zł;

Środki  finansowe,  które  zostały  przekazane  wykorzystano na  realizację  zadań,  rozliczonych na
podstawie ze złożonymi sprawozdaniami oraz rozliczonymi środkami finansowymi, uwzględniając
sytuację pandemiczną COVID – 19.
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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.
Trzeba zaznaczyć iż organizacje pozarządowe wnoszą w realizację Programu swoje zaangażowanie
i kreatywność,  z drugiej  zaś wkład pozafinansowy czyli  głównie aktywność wolontariuszy (np.
remont pomieszczeń OSP). W rok 2020 ze względu na panującą pandemię COVID-19 realizacja
zadań spotkała była utrudniona z uwagi na ograniczone kontakty. Jednakże zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa część zadań i zamierzonych projektów była realizowana. 

Konsultacje społeczne uchwał w roku 2020.
Na podstawie uchwały Nr XLVI/41/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2020 przeprowadzono 1 konsultację
społeczną następujących projektów uchwał:
-  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok.
Nie zgłoszono uwag ani propozycji zmian do proponowanego projektu uchwały.

5.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 
r. przedstawiała się następująco:

Plan zadań GPPiRPA / po zmianie/ na 2020 rok                                                163 051,09  zł

Wykonanie  za  2020  r.                                                                        107 943,90  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
5  posiedzeń, wynagrodzenia za prace w Komisji – kwota  2374,00 zł.

Do  zadań  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  ramach  działań
wynikających     z instytucji prawnej należy zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:
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1.  Przyjęcie  zgłoszenia  o  przypadku  wystąpienia  nadużywania  alkoholu   z  jednoczesnym
wystąpieniem  przesłanek  z  art.  24  ustawy  (przyjęto  6  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.
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   wszczęciu   postępowania   do   sądu    rejonowego właściwego   miejscu
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  wskazania  rodzaju  zakładu
leczniczego (art. 25 ustawy) – kwota 354,00 zł 
8.  Wyznaczenie  terminu  rozprawy  oraz  jej  przeprowadzeniem,  z  jednoczesnym  wydaniem
orzeczenia – postanowienia sądu.

II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.

W ramach zadania II realizowano zadanie -  finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi wytypowanymi przez GOPS, które uczęszczają  do świetlicy szkolnej w której mogą
uzyskać także  fachową pomoc pedagoga oraz prawidłowo spędzić czas wolny.

Sfinansowano obiady dla  3 uczniów  – kwota 503,70 zł

Zakupiono paczki świąteczne -  kwota 3355,80 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.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI: 

- przedstawienie teatralne  - kwota 400,00 zł

- organizacja ferii zimowych 2020 /basen, lodowisko, transport/  - kwota 5491,00 zł

- konkursy:

1. II powiatowy konkurs kolęd i piosenki świątecznej w języku niemieckim – kwota 697,00 zł

2. konkursy świetlicowe – kwota 1074,23 zł

3. konkurs „Pocztówka świąteczna” – kwota 810,00 zł

4. Bal jesienny – kwota 260,59 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe  - kwota 250,00 zł
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- zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej dla uczniów  - kwota 702,00 zł

- rajd rowerowy Nasze Dzieci  - 12.07.2020 – kwota 665,89 zł

- rajd rowerowy Nasze Dzieci  - 26.07.2020 – kwota 832,78 zł

- obóz Survivalu – kwota 2872,39 zł;

- zakup sprzętu komputerowego oraz edukacyjnego – kwota 6566,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM

- konkursy:

1. VIII Gminny Turniej w Futbolu Stołowym – kwota 957,23 zł

2. konkurs warcabowy  – kwota 930,00 zł

3. konkurs „Żołnierze Wyklęci” – kwota 729,00 zł

4. konkursy świetlicowe – kwota 1323,59 zł 

- przewóz uczniów na zawody sportowe  - kwota 700,00 zł

- zakup sprzętu sportowego dla uczniów  - kwota 4209,00 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

- organizacja ferii zimowych 2020 /konkursy, przedstawienia/ – kwota 1506,47 zł

- organizacja zajęć teatralnych przy GOKSiR w Przystajni -  kwota 2400,00 zł;

PEŁNOMOCNIK

- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów  – kwota 1354,00 zł;

- Rajd rowerowy „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – kwota 926,89 zł

- „Kolędowanie” – kwota 650,00 zł

- środki dot. przeciwdziałania COVID – 19 – kwota  1133,82 zł

IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

-  zakup  sprzętu  sportowego  niezbędnego  do  prowadzenia  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych
w sołectwach – kwota 719,06 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 789,65zł;
-  zakup artykułów biurowych oraz  sprzętu  niezbędnego do prowadzenia  działalności  GKRPA –
kwota 3186,18 zł;
- zakup książek  i czytników Ebook GBP w Przystajni – kwota 3347,05  zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń  – kwota  50 000,00 zł;
- oznakowanie Szlaku rowerowego w celu aktywnego spędzania czasu wolnego – kwota 5633,40 zł
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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 są:
      1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      2. Szkoła Podstawowa w Przystajni 

3. Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
5. Gminna Biblioteka Publiczna
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Ośrodki Zdrowia z Terenu Gminy
9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu

5.9  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  (GPPN)

Plan zadań GPPN na 2020 rok                                           6000,00  zł

Wykonanie  za  2020  r.                                                 2206,44  zł

                                                                                     
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  zakupiono nagrody oraz artykuły
niezbędne do organizacji V Turnieju o Puchar Sołtysa – kwota 2206,44 zł.

5.10 Gminny Program Wsparcia Rodzin

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  821  z  późn.)  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.
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3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.
4.  Podejmowanie  działań  interdyscyplinarnych  mających  na  celu  zapobieganie  sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiazywanie już istniejących.

Pomocą w formie pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych GOPS zostały objęte
182 rodziny, w których zamieszkiwało 423 osób. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad
środowiskowy  w  trakcje  wizyty  analizuje  wraz  z  klientem  jego  sytuację,  zastanawia  się  nad
możliwościami rozwiazywania 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 Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Efektem  tych  działań  była  m.in.  pomoc  w  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji  życiowych,  z
mocnienie  predyspozycji  psychospołecznych,  umiejętności  autoprezentacji,  zapobieganie
stereotypom.

W sytuacji  gdy GOPS poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  pracownik  socjalny  przeprowadza  u  tej  rodziny  wywiad
środowiskowy, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskuje lub nie o przydzielenie asystenta
rodziny. 
W  2020  roku  w  17  środowiskach  (w  tym  12  rodzinach  niepełnych  i  5  wielodzietnych)
zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, rodziny te były objęte wsparciem ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przystajni.  Z jedna rodziną która 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  roku  mamy
umieszczone  dziecko  w  pieczy  zastępczej,  koszt  który  poniosła  gmina  z  tego  tytułu  wynosi
1 737,50  zł.  Efektem  działań  jest  pomoc  rodzinom  zastępczym  w  wydatkach  na  rzecz  dzieci
umieszczonych pieczą zastępczą.
W 2020 roku z pomocy w formie posiłku skorzystało 72 dzieci i uczniów. Wydano łącznie 3 677
obiadów.  Efektem podejmowanych  działań  jest  przeciwdziałanie  niedożywianiu  dzieci  z  terenu
gminy Przystajń.
W  2020  roku  na  świadczenia  rodzinne  z  dodatkami,  świadczenia  rodzicielskie,  świadczenia
pielęgnacyjne,  zasiłki  pielęgnacyjne,  fundusz  alimentacyjny,  zasiłek  dla  opiekuna,  składki  na
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ubezpieczenia społecznej dla osób uprawnionych wydatkowano 2 945 278,30 zł., korzystało z tych
świadczeń miesięcznie od 303 do 331 rodzin.
Efektem podejmowanych działań w tym obszarze jest  pomoc rodzinom o niskich dochodach w
wydatkach związanych z utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi.

W 2020 roku ze świadczenia wychowawcze korzystało miesięcznie od 885 do 899 rodzin wydano
na ten cel 5 765 332,10 zł., również 677 uczniów naszej gminy skorzystało ze świadczenia Dobry
start na cen cel wydaliśmy 203 100 zł.
Pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych przyznano 29 uczniom, na łączną
kwotę  27 563,46 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 2020 roku realizowany
był  Podprogram  2019.Uprawnionych  do  pomocy  były  420  osoby.  Wydano  36 140  080   kg
żywności.,  co daje 2756 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 13 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. Jednak ze względu na
trwającą pandemię wiele przedsięwzięć pozostało tylko w planach, a z kolei   efektem tych działań
jest integracja całych rodzin. 

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 2020 r. do  przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 formularzy Niebieskich
Kart,  wszystkie  zostały  sporządzone  przez  funkcjonariuszy  policji,  a   jedna  przez  pracownika
oświaty.  Odbyły  się  4  posiedzenia  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  natomiast  grup  roboczych  8.
Zarówno z posiedzenia Zespołu jak i grup roboczych sporządzane są protokoły i listy obecności. W
ramach  realizacji  procedury  Niebieskiej  Karty  zgodnie  z  ustalonym  planem  13  rodzin  było
monitorowane  przez  funkcjonariuszy  policji  jak  i  pracowników  socjalnych  czy  kuratorów
zawodowych i społecznych.
W okresie sprawozdawczym Zespół realizował procedurę Niebieskiej Karty w 13 rodzinach z naszej
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gminy.  Procedurę  zakończył  w  16  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  2020  r.  w  szkoleniu  z  zakresu  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego.
Zakupiono również  materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące przemocy w rodzinie.

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Przystajń

W  2020  r.  Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  77  uchwał,  w  tym  23  stanowiące  akty  prawa
miejscowego.

Tabela 17a. Wykaz uchwał będących aktami prawa miejscowego podjętych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie

1 Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Przystajń  w  roku  szkolnym
2019/2020.

2 Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z  dnia 27 czerwca 2016 r.
w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Przystajń.
Stwierdzono nieważność aktu.

3 Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany  uchwały  nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  27 czerwca  2016 r.
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy
Przystajń  i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli
nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Stwierdzono
nieważność aktu.

4 Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020. Stwierdzono nieważność aktu.

5 Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany  uchwały  Nr  XXXII/35/09  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  maja  2009  r.
w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego.  Stwierdzono
nieważność aktu.

6 Uchwała  Nr  XVI.117.2020 Rady Gminy Przystajń  z  dnia  2  marca  2020 r.  w sprawie
odpłatnego  przyjmowania  przez  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
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odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

7 Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020.

8 Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z  dnia 27 czerwca 2016 r.
w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Przystajń.
Stwierdzono nieważność aktu.

9 Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie
zmiany  uchwały  nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  27 czerwca  2016 r.
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy
Przystajń  i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli
nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Stwierdzono
nieważność aktu.

10. Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli,  a także określenia  rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej  dla  nauczycieli  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych  prowadzonych
przez Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

11. Uchwała Nr XIX.140.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087).

12. Uchwała Nr XIX.141.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206).

13. Uchwała  Nr  XX.149.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  20  lipca  2020  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  XX.150.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  20  lipca  2020  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.

15. Uchwała Nr XXI.153.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
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nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica „Świerkowa” w miejscowości Kamińsko.

16. Uchwała Nr XXI.154.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Przystajń  w  roku  szkolnym
2020/2021.

17. Uchwała  Nr  XXII.157.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  września  2020  r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

18. Uchwała  Nr  XXIII.160.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  listopada  2020  r.
w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021.

19. Uchwała  Nr  XXIII.164.2020  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  listopada  2020  r.
w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych
w  granicach  administracyjnych  Gminy  Przystajń  na  cele  niezwiązane  z  budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

20 Uchwała Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.

21 Uchwała Nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22 Uchwała Nr XXIV.167.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

23 Uchwała Nr XXIV.168.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
zwolnienia  w części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym.
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Tabela 17b. Zestawienie szczegółowe uchwał dotyczące gospodarki nieruchomościami

Lp. Wyszczególnienie Sposób realizacji

1 Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia
11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości.
(dot.  rozbudowy  ujęcia  wody  w  m.  Przystajń  -  nabycie
działki  w  drodze  zamiany  z  działką  stanowiącą  własność
Gminy Przystajń o nr ewid. 488/1 w m. Bór Zajaciński.) 

zawarto umowę zamiany
nieruchomości

2 Uchwała Nr XXIV.170.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – działki nr ewid. 54/2 w m. Kuźnica Nowa.

(dot. przejęcia pod drogę gminną)

w trakcie realizacji

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

1. Związki komunalne
Gmina  Przystajń  tworzy  wraz  z  Gminą  Panki  związek  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.
e) z Gminą Krzepice dot. pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Krzepice 
Niepublicznemu Żłobkowi na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Przystajń.
f) z powiatem kłobuckim dot. pomocy finansowej na sfinansowanie pobytu uczestników Klubu 
Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Hutce.

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.
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4. Inne formy współdziałania
Gmina Przystajń jest członkiem stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek
Śląska”

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 i w Kuźnicy
Starej.
2. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
W  w/w  przedszkolach  zatrudnionych  było  24  nauczycieli  (w  etatach  17,70  według  stanu  na
31.12.2020 r.). 
Przedszkola  dysponują 222 miejscami  przedszkolnymi  dla  dzieci  (Bór  Zajaciński:  70  miejsc,
Przystajń: 116 miejsc (5 grup), Górki: 1x18 miejsc, Kuźnica Stara: 1x18 miejsc).

SZKOŁY PODSTAWOWE
Na terenie gminy funkcjonują:
1. Szkoła Podstawowa w Przystajni - 19 oddziałów szkoły podstawowej,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z oddziałami przedszkolnymi: 3 oddziały 
przedszkolne, 7 oddziałów szkoły podstawowej.

Tabela 18. Liczba uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych w roku 2020

Okres Szkoła Podstawowa 

w Przystajni

Szkoła Podstawowa 

w Borze Zajacińskim

Gminne Przedszkole
Publiczne 

w Przystajni

Ogółem

SP SP OP

I-VIII.2020 346 102 68 136 652

IX-
XII.2020

363 104 63 127 657

W szkołach podstawowych było zatrudnionych 75 nauczycieli (w etatach 65,83 według stanu na 
31.12.2020 r.)
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Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły ponadpodstawowe. Młodzież z terenu gminy, uczęszcza
do szkół ponadpodstawowych głównie w Częstochowie, Kłobucku I Krzepicach.

Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Projekt „Kreatorzy przyszłości”. 

Projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, termin realizacji: od 3
stycznia 2020 r. do 20 czerwca 2021 r., wysokość dofinansowania: 227 685,37 zł.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na
podniesienie kompetencji kluczowych przez 76 uczniów (w tym 38 kobiet) poprzez ich udział w
zajęciach  rozwijających  i  dydaktyczno-wyrównawczych,  w  tym  zajęciach  z  uczniami  o
specyficznych  i  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  stworzenie  w  szkole  warunków  do
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni  matematycznej oraz
podniesienie  kompetencji  zawodowych  6  nauczycieli.  W  ramach  projektu  prowadzone  są
następujące zajęcia:

-  zajęcia  wyrównawcze:  „Geogebra”  –  dla  klas  I-VIII  -  prowadzone  z  wykorzystaniem
oprogramowania  do  wspomagania  nauki  matematyki;  „Matematyczny  świat”  –  dla  uczniów  z
orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego;  „Językomania”  –  dla  uczniów  klas  II-VIII,
utrwalanie partii  materiału z zakresu języka obcego poprzez gry towarzyskie,  słowne i  zabawy,
„Językowy świat” – zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

- zajęcia rozwijające: „Od liczydła do Excela” – dla klas III-VIII, zajęcia uczące wykorzystania
funkcjonalności  komputera  w  nauce  matematyki  w  życiu  codziennym;  „Dyskusyjny  Klub
Językowy” – dla uczniów klas IV – VIII, zajęcia z zakresu języka obcego prowadzone metodą
eksperymentu.

W  ramach  projektu  doposażono  sale  językowe  w  pomoce  dydaktyczne,  min:  programy
multimedialne i publikacje. Przeprowadzono adaptację sali do nauki matematyki z wykorzystaniem
sprzętu  komputerowego,  zakupiono  komputery,  drukarki  w  tym  3D,  pomoce  i  programy
dydaktyczne do nauki matematyki.

Projekt „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”. 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Przystajni, termin realizacji: od 5 lipca 2019 r. do 20 
czerwca 2021 r., wysokość dofinansowania: 300 930,52 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). 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia: 
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- dla klas I-III zajęcia matematyczne ,,Komputerowa matematyka" lub ,,Polubić matematykę", które
uczą najmłodszych uczestników 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, chemii lub matematyki: ,,Młody chemik"-
uczestnicy  projektu  mają  możliwość  uczestniczenia  w  praktycznych  zajęciach  chemicznych,
opartych  na  doświadczeniach,  obserwacji  i  wnioskowaniu,  ,,Polubić  fizykę",  których  głównym
celem  jest  rozbudzenie  w  uczniach  głębszych  zainteresowań  fizyką,  a także  kształtowanie
umiejętności  posługiwania  się  wiedzą  przy  rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  oraz
praktycznych,  ,,Szacuję  i  obliczam"  pomagające  uczniom  w  usprawnieniu  zdolności  oraz
umiejętności matematycznych i fizycznych. Zajęcia matematyczne i przyrodnicze w projekcie są
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  ramach  projektu  przeprowadzono  adaptację  pracowni
matematycznej  w  tym  roboty  elektryczne,  instalacyjne,  wymianę  drzwi,  założono  rolety
wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Projekt „Pomagamy dzieciakom”.

Projekt realizowany w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni i oddziale przedszkolnym
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim,  termin  realizacji:  od  01.12.2020  r  do
30.11.2021 r., wysokość dofinansowania 88 894,06 zł.
Celem projektu jest wzbogacenie Gminnego przedszkola Publicznego w Przystajni oraz oddziału
przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowe w Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce
do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci z
niepełnosprawnością. Projekt obejmuje łącznie dwoje dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. 

Zadanie nr 1 realizowane w ramach projektu to „Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych
dziecka  w  wieku  przedszkolnym  z  niepełnosprawnością  oraz  poprawa  jakości  wychowania
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przedszkolnego poprzez wzbogacenie  wyposażenia  GPP w Przystajni  w specjalistyczne  pomoce
dydaktyczne”
Zadanie to przewiduje przeprowadzenie 3 rodzajów specjalistycznych: 
- Poznaję świat wielozmysłowo - zajęcia doświadczania świata które mają za zadanie usprawniać
zaburzone funkcje rozwojowe dziecka poprzez wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata,
czyli dźwięków, faktur, kolorów, smaków, zapachów, itp.;
-  Sensologopedia  –  zajęcia  logopedyczne  z  elementami  integracji  sensorycznej  rozwijające
słownictwo oraz percepcję słuchową;
-   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. 
Do prowadzenia zajęć zakupiono różnego rodzaju gry zręcznościowe, masy plastyczne o różnej
konsystencji  i  barwie,  masy  kreatywne,  pomoce  plastyczne,  dotykowe  układanki,  fakturowe,
manipulacyjne  zabawki  usprawniające  motorykę  małą,  piłki,  dyski,  tunele,  woreczki,  korale,
poduszka i inne sensoryczne pomoce, deskorolki, platformy, zestawy do ćwiczeń równoważnych,
do  treningu  zapachowego,  do  sensorycznej  stymulacji,  pomoce  dające  efekt  dźwiękowy  typu:
piłeczki,  dzwonki,  tuby oraz świetlne: światłowody, panele podświetlane,  lampa, huśtawkę oraz
maty i wałków do masażu. Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne, laptop, laminator. Na
potrzeby projektu odnowiono salę przedszkolną. 

Zadanie nr 2 to „Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym
z niepełnosprawnością  oraz  poprawa jakości  wychowania przedszkolnego poprzez  wzbogacenie
wyposażenia OP w PSP w Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce dydaktyczne”
Zadanie to przewiduje przeprowadzenie 3 rodzajów dodatkowych zajęć specjalistycznych – 
terapeutycznych: 
-  Złap  równowagę,  zajęcia  mające  na  celu  usprawnianie  ogólnego  rozwoju  dziecka,  a  w
szczególności rozwoju ruchowego z wykorzystaniem metody Dennisona; 
- Rytm i melodia, zajęcia rozwijające możliwości i potencjał dziecka z udziałem muzyki;
- Skacz i licz, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne. 
Zakupiono pomoce dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych do przeprowadzenia w/w zajęć, w 
tym: różnego rodzaju kształtki, gry zręcznościowe, gry ruchowe, układanki, pomoce 
manipulacyjne, fakturowe, książeczki, karty pracy, elementy dźwiękowe, gry, płyty CD, pomoce do
segregowania, itp. 

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,
której  celem jest  prowadzenie  wielokierunkowej  działalności  rozwijającej  zainteresowania  oraz
potrzeby kulturalne  mieszkańców gminy w tym  upowszechnianie  i  promocja  kultury,  sportu  i
rekreacji.
Swoją działalnością obejmuje następujące obiekty:
1.  Budynek wielofunkcyjny przy  ul.  Targowej  5 z  kortem tenisowym,  boiskiem do plażówki  i
siłownią na powietrzu
2. Obiekt sportowy przy ul. Bór 19
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3. Boisko w Kostrzynie
4. Boisko w Podłężu Szlacheckim

Głównie działalność skupia na zajeciach, które odbywają się na Sali tj.
- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- joga dla pań
- zumba na trampolinach
- 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 ( dla dzieci oraz zespołów śpiewaczych.

W strukturze GOKSiR działają 3 zespoły śpiewacze:
- Zespól śpiewaczy „Lawenda”
- Zespół śpiewaczy „Koniczynki”, próby odbywają się w remizie OSP  w Antonowie
- Zespół śpiewaczy „Ługowiacy”, próby 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.
W sezonie zimowym, w czasie ferii zimowych GOKSiR w Przystajni prowadził zajęcia sportowe w
hali sportowej.
W ciągu roku zawierano umowy - zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie
zajęć tanecznych itp/.
W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu
całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach
kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.
Działalność  GOKSiR  w  Przystajni  ma  na  celu  kształtowanie  osobowości  dzieci  i  młodzieży,
przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym    i społecznym, ujawnianie i
rozwijanie  uzdolnień,  budzenie  zainteresowań  kulturą,  sportem,  wdrażanie  do  kulturalnego
spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:

 2.01.2020  r.  –  Nowy  Rok  rozpoczęto  premierą  przedstawienia  Harry  Potter  i  Kamień
Filozoficzny , w której występowała młodzież i dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych
organizowanych w GOKSiR.

 12.01.2020  r.  -  w  sali  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni
zorganizowano  wspólnie  ze  Szkolnym  Klubem  Wolontariusza  28  Finał  Wielkiej  Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

 18.01.2020 r. - odbył się w Kłobucku XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół
Gospodyń Wiejskich, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy.

 Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej 
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(siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy).  Część rozgrywek 
prowadzono wspólnie ze szkołami i Akademią Sportu.

W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży.
Odbyły  się  też  zajęcia  pn.  Akademia  Małego  Inżyniera  –  zimowe  warsztaty  z  robotyką  i
programowaniem.
 29.02.2020 r. – na hali sportowej GOKSiR zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar

Wójta Gminy Przystajń,
 7.03.2020 r.  – w sali GOKSiR zorganizowano Dzień Kobiet. Specjalnie dla pań , na scenie

wystąpił teatr ”Rode” z Krakowa ze spektaklem “Separacja”.

Od 16 marca, z powodu epidemii koronawirusa, działalność GOKSiR została ograniczona, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze
względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała
większego znaczenia.  Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel -  ograniczenie możliwości
zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury w Przystajni i osób przebywających w naszej instytucji:
Opracowano  nowe  zasady  bezpieczeństwa  obowiązujące  w  GOKSiR  w  oparciu  o  wytyczne
Ministerstwa  Zdrowia,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
1) Jak skutecznie myć ręce;
2) Jak skutecznie dezynfekować ręce;
3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
W tym czasie  zauważono  wzmożone  zainteresowanie  siłownią  na  powietrzu  (  którą  regularnie
dezynfekowaliśmy) oraz kortem tenisowym.
Od  maja,  działalność  GOKSiR-u  została  wznowiona,  zgodnie  z  zaleceniami  i  z  zachowaniem
reżimu sanitarnego. ( zagwarantowano możliwość skorzystania   z jednorazowych maseczek)
-  podczas  letnich  wakacji  –  zorganizowano cykl  rozgrywek sportowych dla  dzieci  na  świeżym
powietrzu.
- 17 lipca – na obiekcie sportowym ul. Bór zorganizowano kino plenerowe dla mieszkańców oraz
osób wypoczywających w naszej Gminie.
- w sierpniu Akademia Małego Inżyniera w sali GOKu prowadziła zajęcia                           z
robotyki.
- w okresie letnim osoby zainteresowane mogły skorzystać z cyklicznych zajęć Nordic Waalking,
pod opieką instruktora. Zajęcia odbywały się na obiekcie sportowym.
- 21 sierpnia – odbyły się 3 godzinne warsztaty, w trakcie których dzieci budowały        z klocków
Lego  klasyczne budowle plus indywidualne prace ręczne.
-  28  sierpnia  –  na  obiekcie  sportowym  odbył  się  survival  dla  dzieci  i  młodzieży.  GOKSiR
współuczestniczył w jego organizacji.
-  we wrześniu  ogłoszono VI konkurs  fotograficzny „Ludzie,  miejsca,  zdarzenia”  oraz  Konkurs
Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby.
- 13 września – odbyły się Dożynki Gminne w Kościele w Przystajni.
- w grudniu rozstrzygnięto VI konkurs fotograficzny „Ludzie, miejsca, zdarzenia” .
Ze  względu  na  panującą  sytuację  epidemiologiczną,  nagrody  wręczane  były  indywidualne,  w
dogodnym dla laureatów terminie.
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Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni  współpracował  z  paniami
zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami.
Współpracowano również z klubem sportowym , Akademią Sportu (którzy trenują i korzystają z
obiektu na ul. Bór 19),  strażą pożarną oraz związkiem emerytów i rencistów.
W sali GOK-u zorganizowano przez powyższe jednostki następujące imprezy okolicznościowe:
Przedszkole:
- Bal karnawałowy – 28.01.2020 r.
- Dzień babci i dziadka – 30 i 31.01.2020 r. - 4 grupy;
Straż:
- Zebranie roczne - OSP Przystajń- 25.01.2020 r.

PZERiI
- Dzień Kobiet – 22.02.2020 r.

Od czasu epidemii – obrady sesji Rady Gminy Przystajń odbywają się w Sali GOKSiR-u.

W 2020 r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.
Sporządzano  również  sprawozdania  GUS,  regulaminy,  protokoły,  dyplomy  konkursowe,
okolicznościowe dekoracje.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2020 roku realizował także  zadania  z
funduszu sołeckiego.

W  czasie  pandemii,  który  wymusił  na  GOKSiR  ograniczenia  w  działalności,  spowodował
wzmożone prace remontowe w obiekcie ul. Targowa 5
- we własnym zakresie pomalowano korytarz i położono tynk, usuwając starą lamperię.
- wyremontowano schody wejściowe do budynku wraz z pochwytami.
- wyremontowano pomieszczenie przed wejściem do Sali, na potrzeby zaplecza dla orkiestry.
- na obiekcie sportowym ul. Bór 19 – zamontowane zostały panele fotowoltaiczne.

8.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

Wyposażenie i udostępnienie księgozbioru, obsługa czytelników i działalność biblioteki
za  2020 r.  przedstawia poniższa tebela:

                Tabela 19 Wyposażenie i udostępnienie księgozbioru, obsługa czytelników i działalność
                                  bibliotek za  2020 r.  w porównaniu z latami poprzednimi:

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 20
19

20
20

1 Zarejestrowani Czytelnicy 786 794 820 818 953 974 980
2 Liczba odwiedzin w bibliotece 6659 7234 6049 7137 8192 7740 6054
3 Wypożyczone książki 13960 14536 12291 12284 13866 13556 9241
4 Wypożyczone czasopisma 224 287 228 374 287 468 193
5 Wypożyczone audiobooki 25 19 63 29 36 53 87
6 Książki udostępnione w czytelni 69 38 32 44 0 0 0
7 Czasopisma udostępnione w czytelni - 32 36 11 0 22 6
8 Wypożyczone  i  udostępnione  gry  i  zestawy

specjalne
95 57 63 42 59 84 13

9 Odwiedziny na stronie www 1542 1237 1244 1278 1755 2234 2476
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Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

W  2020  roku  w  pierwszej  kolejności  Biblioteka  kontynuowała  działania  
w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji , przechowywania i udostępniania zbiorów.
W 2020  r.  r.  zakupiono,  opracowano  i  udostępniono  czytelnikom  1306  woluminów  za  kwotę
29381,45 zł. Zbiory biblioteki powiększyły się też o 71 audiobooków, czyli książek do słuchania za
kwotę 1532,24 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 114 woluminów na łączną kwotę
1865,05 zł.  W ubiegłym roku otrzymaliśmy wysoką dotację na zakup nowości wydawniczych z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , tj. 9692 zł.
Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy.
Prowadzone  są  prace  reklasyfikacyjne  księgozbioru  zgodnie  z  nowymi  tablicami  Uniwersalnej
Klasyfikacji  Dziesiętnej  dla  bibliotek  publicznych  oraz  nowym,  wprowadzonym w 2013  roku,
pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników sukcesywnie wprowadzamy zbiory biblioteczne
do katalogu elektronicznego.  Od listopada 2020 roku Biblioteka w Przystajni rozpoczęła proces
wdrażania nowego programu informatycznego przeznaczonego dla bibliotek publicznych LIBRA
NET. W skrócie jest to katalog elektroniczny biblioteki.
Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na „zewnątrz” do przeglądania i 
wypożyczania książek. W momencie, w którym książka jest opracowana, czyli wprowadzona do 
tego katalogu, jest ona automatycznie widoczna dla czytelników. Katalog internetowy (tzw. OPAC) 
jest udostępniany czytelnikom automatycznie - bez potrzeby instalacji i 24h/dobę.

Użytkownicy otrzymali:

-  możliwość  przeglądania  zasobów  biblioteki  z  domu  na  dowolnym  urządzeniu  (komputer,
smartfon, tablet)
- możliwość dokonania rezerwacji wybranych egzemplarzy
- możliwość wyszukiwania zasobów biblioteki za pomocą wyszukiwarki a'la Google (jedno pole
wyszukiwacze).  Wyszukiwarka  generuje  automatycznie  podpowiedzi  oraz  posiada  filtry  do
zawężania wyników
-  możliwość  przeglądania  własnego  konta  wypożyczeń,  gdzie  znajdują  się  między  innymi
informacje  o  pozycjach  zarezerwowanych  (termin  odbioru),  wypożyczonych  (możliwość
prolongaty) i przetrzymywanych.
- automatyczne powiadomienia mailowe o rezerwacjach, zaległościach itp.
- program ma wersję angielską
-  katalog  online  jest  zgodny  ze  standardem  WCAG  2.1,  który  dotyczy  dostępności  serwisów
internetowych.  Dzięki  temu  jest  on  dostępny  szerszemu  gronu  odbiorców,  również  z
niepełnosprawnościami.
- system zapewnia ochronę danych osobowych (spełnione wymagania prawne)
- katalog ma też dodatkowe funkcje umilające użytkownikom korzystanie, np. możliwość zmiany
wersji kolorystycznej w zależności od nastroju (wesoła, stonowana oraz kontrastowa)

Katalog  elektroniczny  obejmuje  ponad  10  tys.  woluminów.  Jest  dostępny  w  internecie  pod
odrębnym  adresem  m6119.lib.mol.pl  lub  prościej  -  z  poziomu  naszej  strony  internetowej  
( w zakładce „Katalog online” jest ustawione przekierowanie do katalogu).  
Katalog  w internecie w miarę możliwości jest uzupełniany o pozycje opracowane kiedyś ręcznie.
Obecnie jest uzupełniony wstecz do 2009 roku.  Pełna informatyzacja procesu wypożyczeń będzie
jeszcze  wymagać  dużo  pracy.  Obecnie  oklejamy  każdą  książkę  kodem  kreskowym  
i wprowadzamy ten kod do programu. Od początku 2021 r.,  kiedy czytelników zapisuje się do
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biblioteki w każdym roku od nowa, zakładamy konta dla czytelników. Informujemy, że podanie
adresu  mailowego  umożliwi  otrzymywanie  powiadomień  o  zbliżającym  się  terminie  zwrotu
książek, listy wypożyczonych tytułów itp. przypomnień. Podanie adresu mailowego umożliwia też
założenie konta w katalogu i samodzilne rezerwowanie książek.

Popularyzacja literatury i czytelnictwa
w Styczniu:
- w czasie ferii zimowych obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Nie zabrakło
więc opowieści ze Stumilowego Lasu, zagadek i degustacji przysmaku Kubusia – miodu. A dzieci z
pomocą  rekwizytów  przygotowanych  przez  panie  bibliotekarki  upodobniły  się  do  misiów,
ulubionych bohaterów bajek
- podczas ferii miała miejsce również promocja „Kącika na wspólne czytanie”, który mogliśmy
stworzyć dzięki pufom otrzymanym z projektu „Kinder. Mleczna kanapka”. W tym ogólnopolskim
projekcie nasza biblioteka dzięki głosom czytelników wygrała zestaw książek dla dzieci i właśnie
wspomniane pufy.
- drugie warsztaty w ferie odbyły się pod hasłem Dnia Baci i Dziadka oraz zimnej porcelany. Czym
jest zimna porcelana i co z niej powstało?
Choć popularna nazwa „zimna porcelana” kojarzy się z luksusową ceramiką, w rzeczywistości to 
tylko mieszanina oliwy z oliwek, mąki, soku z cytryny oraz kleju. Taka kompozycja pozwala na 
stworzenie bardzo plastycznej masy, która po wyschnięciu do złudzenia przypomina prawdziwą 
porcelanę.

Uczestnicy zajęć własnoręcznie odmierzyli składniki i ulepili masę porcelanową. Następnie z 
pomocą foremek wykonali upominki na przypadający Dzień Babci i Dziadka. Dla babć były serca a
dla dziadków gwiazdy.

Masa porcelanowa wyschła do następnych zajęć, podczas których uczestnicy dołączyli karty z 
życzeniami oraz przepięknie udekorowali swoje wyroby. Nie szczędzili ozdób – widać, że kochają 
swoje babcie i dziadków…

w lutym:
– Przeprowadzono  zajęcia  w  przedszkolu  w  Przystajni  w  oddziałach  3-latków  związane

tematycznie ze Światowym Dniem Kota, obchodzonym 17 lutego. Odbyło się m.in. czytanie
„Kota  w  butach”  z  wykorzystaniem  japońskiego  teatrzyku  kamishibai,  wzbogacone  o
zapoznanie dzieci z historią tego teatrzyku oraz pogadankę o szacunku dla zwierząt.  Na
zajęciach  dzieci  wykonały  prace  plastyczne,  które  zaprezentowano  na  wystawie  
w bibliotece.

– „Randka z książką - wypożycz, rozpakuj i daj się zaskoczyć” - akcja czytelnicza z okazji
Walentynek.

– szkolenie „Kultura w sieci” w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń”
(13 mieszkańców poznało zasoby kultury dostępne w internecie)

we wrześniu:
Ogólnopolski  Dzień  Głośnego  Czytania  dla  5  i  6-latków  w  Gminnym  Przedszkolu  Publ.  
w Przystajni oraz w klasie Ia i Ib oraz klasie IIa w Szkole Podstawowej w Przystajni. Pogadanki 
o wartościach płynących z czytania.

w Październiku:

- Ogłoszono gminny konkurs plastyczny „Mój pupil – ulubiony zwierzak” z okazji Światowego
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Dnia Zwierząt.
- Biblioteka wzięła udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”pod hasłem „Klimat na
czytanie”.
Klimat na czytanie, czyli:

- dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i 
życia społecznego, najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na 
znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki;
- wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, umiejętnościami w przyjaznej 
przestrzeni wspólnej, jaką jest nasza biblioteka, jako sposób na dbanie o dobrostan ludzi i planety 
oraz ochronę klimatu.
W roku 2020 ze względu na pandemię Noc Bibliotek   odbyła się w przestrzeni wirtualnej. Z tej
okazji  udostępniliśmy  na  stronie  www  film,  który  można  było  obejrzeć  w  domu.  Film  został
również udostępniony i wyświetlony w przedszkolu w Przystajni.
Film „Jakub,  Mimmi  i  gadające  psy”  jest  oparty  na  książce  łotewskiej  pisarki  Luize  Pastore
(niewydanej jeszcze w Polsce).
To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019, współtworzona przez Polaków, 
oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego 
działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę.
w listopadzie:

-  Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni  przystąpiła po raz drugi do akcji „Kinder  Mleczna
Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” i tym samym podsunęła mieszkańcom pomysł, co zrobić z
książkami, z których wyrastają dzieci.  Akcja „Podziel się książką” polegała na zbiórce książek dla
dzieci  w  wieku  od  2  do  14  lat.  Zapakowaliśmy  je  do  specjalnych  kartonów  z  logo  akcji  
i przekazaliśmy organizatorom. Następnie trafią do najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju,
wzbogacone o nowe pozycje od organizatorów. W zamian nasza biblioteka ma szansę otrzymać
książki  z  dedykacjami  oraz  pufy.  Dzieci  otrzymały  okolicznościowe  dyplomy  i  zakładki,
zaprojektowane przez ambasadorów akcji, m.in. pisarza Michała Rusinka.
-  Akcja  biblioteki  w  czasie  pandemii  „Dzielimy  się  książkami”.  Zaproponowano  czytelnikom
bezpłatnie  i  bez  zwracania  książki  wycofane  z  księgozbioru  lub  podarowane  przez  różnych
darczyńców  instytucjonalnych  i  prywatnych.  Taką  inicjatywe  podjęto  uwzględniając  obawy
niektórych  czytelników przed  przychodzeniem do  biblioteki  z  powodu  konieczności  zwracania
książek. A książki zyskały jeszcze tzw. drugie życie.
w grudniu:
-  Mikołajki  z  biblioteką  –  nagranie  bajki  przedstawionej  za  pomocą  teatrzyku  kamishibai  
i przekazanie przedszkolakom do obejrzenia

Przez cały 2020 rok biblioteka realizowała ogólnopolski projekt czytelniczy „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  otrzymują  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 znajdują coś dla siebie
również rodzice i  opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni,  czyli  przedszkolak
idzie do biblioteki”.
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W 2020 r. biblioteka wydała 30 wyprawek czytelniczych.

Oprócz powyższych w bibliotece działał  Dyskusyjny Klub Książki.  W 2020 udało się kilka tych
spotkań klubu zorganizować, nie tylko w bibliotece ale też w plenerze, kiedy obostrzenia zostały
nieco poluzowane.  Na spotkaniu we wrześniu (właśnie w plenerze ) zorganizowano Narodowe
Czytanie „Balladyny” .

Działalność informatyczna:

Biblioteka  prowadziła  stronę  www  pod  adresem  biblioteka-przystajn.pl  od  2009  roku.  
W roku 2020 zanotowano 2476 wejść, a ogółem liczba odwiedzin od czasu jej założenia wyniosła
27510.
W ubiegłym roku zintensyfikowano aktywność na stronie www. Polecano biblioteki internetowe,
spotkania autorskie online, bezpłatne gry planszowe online, np. „Silesia go!”, „The Crown- Korona
Reczpospolitej”.  Ta  ostatnia  to gra  komputerowa,  udostępniona  przez  Fundację  Książąt
Lubomirskich  na  początku  pandemii,która  przedstawia  czasy  Rzeczpospolitej  elekcyjnej.  Gra
skonstruowana  jest  w taki  sposób,  że można  wcielić  się  w przedstawiciela  jednej  z czterech
narodowości  (Koroniarza  – Polaka,  Litwina,  Kozaka  i Rusina),  które  składały  się  na obywateli
ówczesnej Rzeczpospolitej . W poznaniu realiów Rzeczpospolitej XVII wieku pomagają postacie
zarówno historyczne (  np.  Jan III  Sobieski) jak i  bohaterowie Trylogii  Sienkiewicza – Kmicic,
Zagłoba czy Wołodyjowski.
Polecano  na  stronie  www  także  bajki  dla  dzieci  do  pobrania,  np.  o  powstaniach  śląskich,  o
koronawirusie. Regularnie prezentowano wszystkie nowości na zdjęciach, wystawy książek oraz
wszelkie ogłoszenia informacyjne, a nawet posty typu „Co robią bibliotekarze, kiedy biblioteka jest
zamknięta?”
W 2020 r. zamieszczono ogółem na stronie 103 wpisy oraz ok. 250 zdjęć/grafik/plakatów.
Na początku  bieżącego  roku strona  została  gruntownie  zmieniona  i  dostosowana  do  wymagań
nowej ustawy o dostępności.
Biblioteka informowała też o swojej działalności na stronie gminy, choć już w mniejszym zakresie.
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.  Podczas  pandemii  byliśmy  bardzo
liberalni jeśli chodzi o terminy zwrotu, zostały one automatycznie przedłużone.

Organizacja biblioteki, sprawozdawczość, wnioski

Biblioteka  złożyła  wnioski  o  przyznanie  dotacji  lub  innych  form  pomocy  do  instytucji
zewnętrznych.

Złożono  wniosek  na  2020  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.  Nie  odbyło  się  natomiast  spotkanie  atutorskie,  które  co  roku  było
finansowane w całości lub w części ze środków DKK.

Biblioteka  złożyła  wniosek  do  Biblioteki  Narodowej  o  przyznanie  dotacji  na  zakup  nowości
wydawniczych.  Otrzymaliśmy  9692  zł  z  programu  Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

56



Raport o stanie Gminy Przystajń za rok 2020                                                                                                                        

Złożono wniosek na 2020 r.  do Instytutu  Ksiązki  do  projektu  ogólnopolskiego „Mała  książka-
wielki  człowiek”.  Jego  celem  jest  popularyzacja  czytania  dzieciom  już  od  najmłodszych  lat.
Biblioteka  w  Przystajni  zakwalifikowała  się  do  tego  projektu  i na  wszystkie  dzieci  w  wieku
przedszkolnym czeka wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Złożono także wniosek do PUP w Kłobucku o organizację stażu dla osób bezrobotnych. Przyznano
1 miejsce.
W związku z pandemią  podjęto  szereg  dodatkowych a koniecznych działań,  mających na  celu
zabezpieczenie  pracownikow  i  czytelników  przez  zakażeniem:  zakup  środków  ochronnych,
stosowanie  kwarantanny  dla  książek,  opracowanie  nowych  rozwiązań  organizacyjnych,
konsulatacje z Sanepidem, informowanie czytelników itp.

Ogólnie z powodu pandemii biblioteka była zamknięta wiosną od 12.03. do 5.05. ( w tym
czasie  przeprowadzano  scontrum)  oraz  jesienią  od  27.10.  do  6.11.  z  powodu  kwarantanny
pracowników.

8.3. Opieka społeczna

8.3.1.  Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przystajni,  i
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok  2020.

GOPS  Przystajń  realizując  powierzone   zadania  w  2020  r.  poniósł  wydatki   w  wysokości
10 019 364,18 zł. co stanowi realizację planu rocznego w  wysokości  98,93%.
w tego na:  zadania  zlecone                     9 083 379,66 zł       -   90,66%  wydatków  w 2020 r. 
                   zadania własne                          600 118,13 zł      -      5,85 %              
                   dotacja  do zadań własnych       381 050,90 zł      -      3,49 %

      Fundusz Pracy                                    85,00 zł.     -       0,00 %

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  130 102,57 zł w celu opłaty za
popyt w DPS  za 6 mieszkańców naszej gminy, co stanowiło wykonanie 99,83 % planu rocznego.
Liczba świadczeń 54.
Zwrot osób zobowiązanych za pobyt w DPS w 2020 r. wyniósł 19 158,81 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 2 119,50 zł, z tego na materiały(ulotki)
wydano 219,50 zł., oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1 900 zł. co stanowiło  99,98%
planu rocznego.
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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  7 302,13 zł  co stanowi  94,34% planu rocznego, wydatki te
były  pokryte  w  całości  z  dotacji.  Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  były  opłacane  za
podopiecznych którzy pobierali zasiłek stały (16) osób, liczba świadczeń 158.

Rozdział   85214  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
GOPS realizując zadania w tym rozdziale wydał  łącznie kwotę 117 250,21 zł  czyli 95,85% planu
rocznego, a  wydatki kształtowały się w następujący sposób:
- zasiłki okresowe ( dotacja do zadań własnych)  87 608,24 zł – wykonanie 96,60% planu rocznego 
z tego świadczenia skorzystało 48 rodzin , 292 świadczeń
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ( zadania własne)  29 641,97 zł  wykonanie – 93,71% planu 
rocznego   z tego na: 
- zasiłki celowe wydano 15 470,00  zł. liczba rodzin 29, co stanowi 35 świadczeń
- zasiłki celowe w formie rzeczowej wydano 55,97 zł. skorzystało 1 rodzin, 1 świadczenie
- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych 14 116,00 zł., skorzystała jedna osoba, 7 
świadczeń

Rozdział   85215  - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
W ramach  tego  rozdziału  wydatkowano  łącznie  kwotę   879,99  zł  co  stanowi  96,06  %  planu
rocznego z tego na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 653,88
zł, co stanowi 94,77 % planu rocznego, z tych świadczeń  korzystały 1 rodzina, liczba świadczeń –
12.
Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody w kwotę 226,11 zł,
co stanowi 100 % planu rocznego 1 rodzina korzystały z dodatku, 12 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 84 096,72 zł co stanowi 97,79%  planu rocznego. Kwota ta w
całości  pochodziła  z  dotacji  do zadań własnych  Z zasiłku  stałego skorzystało  19 osób,  liczba
świadczeń 172.

Rozdział   85219  - Ośrodki pomocy społecznej.
W rozdziale tym wydatkowane  są środki na obsługę ośrodka.  W 2020 r. wydano kwotę 379 164,54
zł. – co stanowi  94,33% planu rocznego.  Wydatki w kwocie 69 457,34 zł  pochodziły z dotacji do
zadań własnych, pozostała kwota 309 707,20 zł, to środki z zadań własnych gminy.

Rozdział   85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Jednym z obowiązkowych zadań dla gminy jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania. Jest zatrudniona jedna opiekunka na umowę o pracę i w miarę potrzeb druga
na opiekunka na umowę zlecenie. W 2020 roku opieka w ramach usług opiekuńczych objęte było 6
osób. Wydatki poniesione w związku z wykonywaniem usług wyniosły w roku 2020 – 55 986,34 zł
i pochodziły ze środków własnych , co stanowi 95,90% planu rocznego. Liczba świadczeń 2 242.
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Natomiast wpłaty za świadczenie usług opiekuńczych od świadczeniobiorców wyniosły w 2020 r.
9 955,00 zł.

Rozdział   85230 Pomoc w zakresie dożywiania
W rozdziale  tym środki  przeznaczone są na realizację  programu „Posiłek w szkole i  w domu”
wydano 125.000,00 zł  z tego:  100.000,00 zł z dotacji do zadań własnych i 25.000,00 zł  to środki
własne  gminy.  Wykorzystano  w  100%  w  tym  wydano  na:  dożywianie  dzieci  w  szkołach  
i przedszkolach   -  10 050,50 zł.  Liczba  dożywianych dzieci  - 72, liczba posiłków 3 677 oraz na
zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności  100 699,50 zł  skorzystało 72
rodziny, co daje 266 świadczenia w formie pomocy finansowej, natomiast w formie  rzeczowej  10
rodzin liczba świadczeń 35, świadczenia na kwotę 14 250,00 zł.

Rozdział   85295 Pozostała działalność.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1 995,16 zł. – co stanowi  8,11 % planu rocznego,
kwota  399,03 zł. pochodziła ze środków własnych, natomiast 1 596,13zł. pochodzi z dotacji Kwotę
wydatkowano na realizację Programu Wspieraj Seniora

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)
W 2020 roku wpłynęło 76 wniosków, wydano 61 informacji o przyznaniu świadczenia. Korzystało
z tego świadczenia miesięcznie od 885 do 899 dzieci. W tym rozdziale wydatkowano 5 837 608,08
zł. co stanowi 99,32% planu rocznego z tego 5 814 337,42 zł. pochodziła z dotacji czyli 99,60 %, a
23 270,66 zł. ze środków własnych  co stanowiło 0,40% wydatków.
             
Rozdział   85502  - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W roku 2020 r. wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 363 wniosków w sprawie
ustalenia  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  (zasiłków  rodzinnych  wraz  z  dodatkami,  zasiłków
pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia  się  dziecka  i  świadczeń  rodzicielskich),  a  wydano  501  decyzji,  skorzystało  z  tych
świadczeń miesięcznie w 2020 r od 303 do 331 rodzin.      
W funduszu alimentacyjnego skorzystało w trakcie roku od 25 do 30 dzieci miesięcznie dzieci z 21
rodzin, wpłynęły 28 wnioski i wydano 48 decyzji.

Na zadania realizowane w  rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano
łączną  kwotę  3 032 433,55 zł.  tj.  99,81 % planu rocznego.  Wydatki  w kwocie  3 029 983,07 zł
pochodziły z dotacji do zadań zleconych gminie , pozostała kwota 2 450,48 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 13
2.2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 102
2.3. Samotne wychowywanie dziecka - liczba świadczeń 144
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2.4. Kształcenie i rehabilitacja - liczba świadczeń 158
2.5. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 547
2.6. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 401
2.7. Rozpoczęcie roku szkolnego - liczba świadczeń 199
3. Zasiłek pielęgnacyjny - liczba świadczeń 1 400
4. Świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 808
5 Specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 0
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 36
7. Świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń 146
8. Zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 12
9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka wypłacana przez gminę - liczba świadczeń 0
10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń 1
11. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla  opiekuna -
liczba świadczeń 588 (do ZUS 384 składki opłacane za 36 osób, do KRUS 204 składki opłacane za
18 osób)
12. Fundusz alimentacyjny - liczba świadczeń 322

Ściągalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników
alimentacyjnych  wyniosła  łącznie  w  2020  roku  57 859,82  zł.  Środki  te  zostały  przekazane  do
Gminy  
z następującym podziałem

 do budżetu gminy Przystajń jako organu właściwego wierzyciela  - 13 431,40 zł       

 do budżetu państwa   -   44 428,42 zł

Rozdział 85503  -  Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 189,63 zł. – co stanowi  86,20 % planu rocznego, cała
kwota  pochodziła z dotacji. Wydano 61 Kart Dużej Rodziny dla 30 rodzin.

Rozdział 85504  -  Wspieranie rodziny
W rozdziale  tym w 2020 roku wydatkowano kwotę  212 562,83 zł   co  stanowi 97,90%  planu
rocznego. Środki te wydatkowano w tym rozdziale na świadczenie „Dobry start”  w wysokości 203
100  zł.  na  677  świadczeń.  Wniosków  wpłynęło  494,  wydano  486  informacji  o  przyznaniu
świadczenia oraz 1 decyzje odmowne.
Kwotę  2 101,00 zł.  wydano na  zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do wykonywania zadań
asystenta  rodziny.  Wynagrodzenie  asystenta  rodziny  w  wysokości  85,00  zł  zostało  pokryte  z
Funduszu Pracy , w wysokości 2 016,00  zł ze środków własnych budżetu Gminy Przystajń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
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  gmina  ponosi  odpowiednio  wydatki  na  opiekę  i  wychowanie  dziecka
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umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Od 24 października  2019
roku mamy umieszczone dziecko w pieczy zastępczej, koszt który poniosła gmina w 2020 r. z tego
tytułu wynosi 1 737,50 zł.

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 ze świadczeń
pielęgnacyjnych , które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. 
W tym rozdziale  ponieśliśmy wydatki  w wysokości   28 753,43 zł   co stanowi  95,10% planu
rocznego, wydatki te były pokryte w całości z dotacji, liczba świadczeń 175, liczba osób 17.

Rozdział 85595  -  Pozostała działalność.
Dofinansowanie do czesnego w gminie Przystajń  w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w
Gminie Przystajń”  kwota 2 182,00 zł (24 dzieci- 16 Przystajń, 8 Bór).

W latach  2014 -  2020 w Polsce  realizowany jest  Program  Operacyjny Pomoc Żywnościowa
współfinansowany  ze  środków   Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebujących
FEAD.  Głównym  celem  programu  jest  udzielenie  wsparcia  osobom  i  rodzinom  najuboższym
spełniających 200% kryteria pomocy społecznej (1 402 zł. i 1051,50 zł.) - pomocy żywnościowej w
formie paczek. 
Poza  pomocą  żywnościową  osoby  chętne  uczestniczyły  w  organizowanych   zajęciach
aktywizujących  -  w  warsztatach  z  zakresu  właściwego  zarządzania  domowym  budżetem  20
uczestników  oraz  w  programie  edukacyjnym  z  zakresu  nie  marnotrawienia  żywności  20
uczestników.              
W 2020  roku  GOPS  Przystajń  w  ramach  współpracy  z  Bankiem  Żywności  w  Częstochowie  
w ramach Podprogramu 2019 otrzymał i  wydał łączni 36 140,08 kg żywności tj.  2 756 paczek
żywnościowych w następującym asortymencie (marchewka z groszkiem, fasola biała, koncentrat
pomidorowy,  buraczki,  powidła  śliwkowe,  makaron  jajeczny,  makaron kukurydziany,  ryż  biały,
kasza  gryczana,  herbatniki  maślane,  mleko  UHT,  ser  podpuszczkowy  dojrzewający,  szynka
drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej
rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym). Z pomocy Podprogramu 2019 skorzystało 173 rodziny,
tj. 420 osób z terenu naszej gminy
                                                                     
W 2020  roku  w  koloniach  letnich  uczestniczyło  3  dzieci  wytypowanych  z  rodzin  żyjących  
w trudnych warunkach materialnych. Były to kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty  
w Katowicach. Pracownicy ośrodka przygotowali  listę  dzieci oraz całą dokumentację związaną 
z wyjazdem dzieci na kolonie, udzielono rodzinom pomocy finansowej na wyposażenie dzieci na
kolonie oraz  zorganizowano dowóz dzieci na miejsce zbiórki i z powrotem.
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Ze  środków  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi  pracownicy
GOPS zakupili  paczki świąteczne dla  35 seniorów za kwotę 3 355,80 zł.

W  2020  rok  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Przystajni  w  ramach  ustawy  
o  pomocy  społecznej  wpłynęło  601 wniosków  o  udzielenie  pomocy.  Wydano  628   decyzji
administracyjnych. Pracownicy GOPS sporządzili przez 2020 r 274 sprawozdania.

Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą tutejszego GOPS przez pracowników socjalnych w
2020 roku wyniosła  182 rodzin czyli 423 osób.

Osoby  bądź  rodziny, które  z uwagi na brak lub niedostateczną współpracę z tut. ośrodkiem  albo
ze względu na nadużywanie alkoholu marnotrawią własne środki,   mają ograniczoną pomoc do
niezbędnego minimum. Pomoc jest im przyznawana w formie rzeczowej tj. np. odbiór żywności w
sklepie,  zakup  opału  ,zakup  leków  w  aptece  itp.  Dokonuje  się  też  wyrywkowych  kontroli
wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem przez klientów GOPS.
Każda  wydana  decyzja  poprzedzona  jest  sprawdzeniem  sytuacji  materialno-bytowo-  rodzinnej
klienta,  poprzez  przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  i  zgromadzeniu  niezbędnych
dokumentów  na  podstawie  których  można  podjąć  stosowną  decyzję  co  do  formy  i  wielkości
pomocy dla danej rodziny.

Program Czyste Powietrze

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  sierpnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  biokomponentach   i
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem  1 października
2020 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie wydawania przez wójta zaświadczeń dla osób
fizycznych,  które  zamierzają  składać  wnioski  o  przyznanie  dofinansowania  z  Narodowego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  lub  z  wojewódzkich  funduszy  ochrony
środowiska i  gospodarki wodnej.  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach tego programu
będzie uwarunkowane  posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są w celu
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego
osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 
Procedurę wydawania takich zaświadczeń regulują znowelizowane przepisy prawa ustawy prawa
ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wzór zaświadczenia  określony
został  w Rozporządzeniu Ministra  Klimatu z dnia 2 października 2020 r.  w sprawie określenia
wzoru  żądania  wydania  zaświadczenia  o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu
przypadającego  na  jednego  członka gospodarstwa  domowego osoby fizycznej  oraz  wzoru  tego
zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713). 

Wójta  Gminy  Przystajń  udzieli   upoważnienie  dla  Dyrektora   GOPS  w  Przystajni  i  dwóm
pracownikom GOPS  do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach. Na tej podstawie w 2020
r. zostało wydane 10 zaświadczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzającej prawo
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do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Gdy wpłynie wiosek o przyznanie prawa
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wtedy to pracownicy socjalni przeprowadzają całe
postępowanie administracyjne w celu sprawdzenia sytuacji rodziny, osoby. Jeżeli osoba, rodzina
mieści się w kryteriach dochodowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i nie ma możliwości
uzyskania  dostępu  do  świadczeń  z  innych  tytułów  otrzymuje  decyzję  o  przyznaniu  prawa  do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na maksymalnie na 90 dni. Tutejszy GOPS wydał w
2020 w tym zakresie 6 decyzji.

Jak wynika z powyższego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są różne formy
pomocy,  począwszy  od  porady,  pracy  socjalnej,  udzieleniu  wsparcia  poprzez  szeroką  gamę
świadczeń i zasiłków, dzięki temu korzysta z pomocy ośrodka coraz więcej mieszkańców naszej
gminy.

W sprawozdaniu tym nie zostały ujęte inne sprawozdania, które przygotowuje GOPS, w
związku z tym iż były już przedstawione wcześniej, a te które jeszcze nie były będą zawarte w
Raporcie o stanie gminy za 2020 r. tj. sprawozdanie  z :
- realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2020, 
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie Gminy Przystajń za 2020 rok,
-  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2020 rok,
- z monitoringu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018 –
2027 za 2020 r.

8.3.2. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny 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  2020  skorzystało  z  tego  zwolnienia  24  dzieci  w  tym  z  przedszkola  w  Przystajni  i
oddziałami 16 dzieci, a z Boru Zajacińskiego 8. Koszt realizacji programu wyniósł 2.182zł.
Natomiast ogólnopolska KDR, którą przyznajemy na podstawie ustawa z  dnia 5 grudnia 2014 roku
o  Karcie  Dużej  Rodziny  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1348  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 2020 r. 30 rodzin złożyło wnioski o KDR, wydano 61 kart. Z tego tytuł otrzymaliśmy dotację w
wysokości 189,63 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 2020 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 2020 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.

Tabela 20a.  Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  1/1:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ

udzielanie pomocy finansowej
i rzeczowej z pomocy społecznej 
oraz świadczeń rodzinnych,
 alimentacyjnych i 
wychowawczych na rzecz rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej

zadanie ciągłe 2018-
2027

GOPS:
- 99 rodzin (263) osób pomoc społeczna,
- 777 rodzin świad. rodzinne,
- 21 rodzin fundusz alimen.
- 633 rodzin świadcz. wychowawcze

pomoc w postaci porad i pracy 
socjalnej

zadanie ciągłe 2018-
2027

 266 osób

udzielanie pomocy w formie 
posiłków lub zasiłku celowego na 
zakup żywności

zadanie ciągłe 2018-
2027

z GKRPA 5 dzieci,
z GOPS 84 rodzin tj. 238 osób z tego z obiadów 
skorzystało 71 dzieci

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-
2017

 - przedszkole w Borze Zajacińskim 8 
dzieci 
 - przedszkole w Przystajni 16 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 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przystajń na lata 
2019-2021 (realizacja odrębne sprawozdanie)

zatrudnienie asystenta do pracy 
z rodzinami wykazującymi 
problemy opiekuńczo- 
wychowawcze

w miarę potrzeb
zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta
do pracy z 1 rodziną

przystąpienie i realizacja 
rządowych programów
osłonowych

w miarę potrzeb
nie realizowano

wydawanie osobom 
nieubezpieczonym decyzji 
przyznającej prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych

zadanie ciągłe 2018-
2027

GOPS 6 decyzji

przyznawanie pomocy 
żywnościowej dla najuboższej 
ludności oraz planowanie dalszej 
współpracy z Bankiem Żywności 
celem kontynuacji pomocy 
żywnościowej

zadanie ciągłe 2018-
2027

GOPS 420 osób

współpraca z instytucjami 
świadczącymi pomoc na rzecz 
rodzin

zadanie ciągłe 2018-
2027

SP w Borze Zajacińskim współpraca z GOPS 
w Przystajni.

SP Przystajń współpraca z Powiatową Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku, 
GOPS,

Przedszkole współpraca z PPPP w Kłobucku i 
GOPS, GOKSiR, GBP, SP w Przystajni

GOPS 5 porozumień ze szkołami i 
kontynuacja lub wznawianie 
przez GOKSiR i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w 
Przystajni nowych 
kreatywnych form 
innowacyjnych otwartych na 
wszelkie grupy wiekowe

w miarę potrzeb

SP w Borze Zajacińskim współpraca z GOKSiR 
udział uczniów w konkursach organizowanych 
przez GOKSiR m.in. Zimowy pejzaż; Świąteczna 
Pisanka Wielkanocna. Współpraca z GBP m.in. 
udział dzieciw akcji Kinder przerwa na wielkie 
czytanie.
SP w Przystajni współpraca z GOKSiR
GBP ok 17 kulturalnych wydarzeń skorzystało 
420 osoby.
GOKSiR zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
2x w tyg. ok. 30 osób, zajęcia plastyczne dla 
dzieci 1x w tyg. 10 os., nauka śpiewu1x w tyg. 9 
os., nauka gry na instrumentach muzycznych dla 
dzieci i dorosłych 2x w tyg. 25 os., rozgrywki 
sportowe(cały rok), warsztaty teatralne 1x w tyg. 
10 os., joga dla dorosłych, zumiana trampolinach 
dla dorosłych , próby zespołów śpiewaczych- 3 
zespoły, imprezy okolicznościowe(WOŚP, ferie 
zimowe, Dzień Kobiet.)organizowanie cykli szkoleń dla 

rodziców i dzieci z zakresu 
zapobiegania cyberprzemocy 
oraz uzależnień od hazardu itp.

w miarę potrzeb
SP Bór Zajaciński spotkanie  z 
Funkcjonariuszami Państwowej Komendy 
Policji Prowadzenie cyklu zajęć dla kl. I 
„Loguj się z głową”

SP Przystajń 2 szkolenia
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przystępowanie do projektów 
systemowych w celu 
wzmocnienia pozycji rodziny
i dziecka w rodzinie

zadanie ciągłe 2018-
2027

SP Bór Zajaciński nie realizowała
SP Przystajń 2 projekty
GPP projekt „Pomagam dzieciakom”

zatrudnienie w zespołach 
szkolno-przedszkolnych tzw. 
asystenta nauczyciela

w miarę potrzeb
______________

Tabela 20b. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 1/2:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

udzielanie pomocy materialnej 
dla uczniów z rodzin 
z problemem ubóstwa

zadanie ciągłe 2018-
2027

10 rodzin

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

zadanie ciągłe 2018-
2027

24 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

Nie ma tego programu 

współpraca z instytucjami 
świadczącymi pomoc na rzecz 
dzieci i młodzieży

zadanie ciągłe 2018-
2027

GOPS zawarto porozumienia ze SP w 
Przystajni, w Borze Zajacińskim, , Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Cz-wie, GPP w 
Przystajni.
SP w Przystajni – 4 instytucjami

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

zadanie ciągłe 2018-
2027

SP w Przystajni – 1

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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Tabela 20c. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  2/1:

          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 współpraca z przedsiębiorcami i 

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

zadanie ciągłe 2018-2027 7 przedsiębiorców

organizowanie prac interwencyjnych, 
robót publicznych

zadanie ciągłe 2018-2027 roboty publiczne: UG - 1 osoba, 
prace  interwencyjne: UG - 1 osoba

przyjmowanie osób na staże zadanie ciągłe 2018-2027
SP Przystajń – 1 osoba, GPP – 1 osoby, GBP 
– 1 osoba, GOPS 1 osoba, łącznie w gminie 
Przystajń przyjęto 18 osób.

udostępnianie informacji z PUP 
Kłobuck o ofertach pracy z terenu 
gminy Przystajń

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 3 porozumienia, 
GOPS 1 porozumienia 

Tabela 20d. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  2/2:

     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 45 rodzin

przyznawanie pomocy 
żywnościowej dla 
najuboższej ludności

zadanie ciągłe 2018-2027 181 rodzin

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

zadanie ciągłe 2018-2027 45 rodzin
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CEL STRATEGICZNY 3:

Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych (w tym dzieci)  w gminie 

Przystajń.

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.

Tabela 20e. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  3/1:

             DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

zapewnienie pomocy osobom 
starszym w postaci usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

zadanie ciągłe 2018-2027 objętych było 6 osób

utworzenie wolontariatu na rzecz 
pomocy osobom starszym

zadanie ciągłe 2018-2027 SP Przystajń w zależności od 
potrzeb SP Bór Zajaciński 
Szkolny Klub Wolontariuszy

pomoc finansowa udzielana przez 
GOPS w Przystajni

zadanie ciągłe 2018-2027 37 rodzin

pomoc żywnościowa w ramach 
współpracy z Bankiem Żywności

zadanie ciągłe 2018-2027 48 rodzin

porady i praca socjalna zadanie ciągłe 2018-2027 GOPS 48 rodzin,
SP Przystajń 3 rodzin

dofinansowanie do pobytu osób w
domach pomocy społecznej

zadanie ciągłe 2018-2027 7 osób

Tabela 20f. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  3/2:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

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

zadanie ciągłe 2018-2027 SP Bór Zajaciński organizacja kształcenia 
specjalnego na terenie szkoły dla 1 dzieci w 
wieku przedszkolnym i 6 uczniów (kl. I, II, III,
IV i VIII) Organizacja wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w 
wieku przedszkolnym, tj. 1 dziecko. Objęcie 1 
dzieci niepełnosprawnych dodatkowymi 
zajęciami specjalistycznymi (Złap równowagę,
Rytm i melodia, Skacz i licz) ramach projektu 
unijnego „Pomagamy dzieciakom”
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pomoc finansowa udzielana przez 
GOPS w Przystajni

zadanie ciągłe 2018-2027 204 rodzin

pomoc żywnościowa w ramach 
współpracy z Bankiem 
Żywności

zadanie ciągłe 2018-2027
 48 rodzin

Porady i praca socjalna zadanie ciągłe 2018-2027 54 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 Nie organizowano imprez z powodu pandemii

dofinansowywanie do pobytu osób 
niepełnosprawnych w domach 
pomocy społecznej

zadanie ciągłe 2018-2027 7 osoby

zwrot kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół i
przedszkoli

zadanie ciągłe 2018-2027 2 rodziny

ponoszenie odpłatności za wyżywienie 
dzieci niepełnosprawnych w zespołach 
szkolno-przedszkolnych oraz 
przebywających w Specjalnych 
Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

zadanie ciągłe 2018-2027 GOPS 2 dzieci w tym z SP Bór Zajaciński 1 
dzieci i 1 z SOSW

Tabela 20g. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  3/3:

          DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

informowanie niepełnosprawnych osób
oraz  rodziców  i  opiekunów  dzieci  o
możliwościach  uzyskania  stopnia
niepełnosprawności  celem  uzyskania
świadczeń

zadanie ciągłe 2018-2027

GOPS 41 rodzin poinformowanych,
SP Przystajń 1 rodzin.

informowanie o rodzajach 
i uprawnieniach przysługujących 
osobom niepełnosprawnym

zadanie ciągłe 2018-2027 liczba poinformowanych rodzin: SP 
Przystajń 1, GOPS 41 rodzin.

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

zadanie ciągłe 2018-2027 liczba  poinformowanych  rodzin:  :SP
Przystajń 1, GOPS 28 rodzin.

pomoc w nawiązywaniu kontaktu
z instytucjami działającymi na rzecz 
osób i dzieci niepełnosprawnych zadanie ciągłe 2018-2027

liczba rodzin poinformowanych o rodzajach 
instytucji działających na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych: GOPS 5 rodzin
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Tabela 20h. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  3/4:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

inspirowanie władz gminnych 
powiatowych do podejmowania 
działań umożliwiających 
dostosowania infrastruktury do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

zadanie ciągłe 2018-2027 SP  Bór  Zajaciński realizacja  projektu
dofinansowanego  ze  środków  UE  pn.
Pomagamy dzieciakom

CEL STRATEGICZNY 4

Przeciwdziałanie  i  ograniczenie  występowania  zagrożeń  płynących  z  przemocy  

i uzależnień na terenie gminy Przystajń.

Cele operacyjne:  

1. Zapobieganie występowaniu przemocy.

2. Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie ich występowania.

 Tabela 20i. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr 4/1:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

realizacja procedury ,,Niebieskie 
Karty’’

zadanie ciągłe 2018-2027 ilość Niebieskich Kart: 10
ilość rodzin objętych 
monitoringiem: 13

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

zadanie ciągłe 2018-2027 13 rodzin objętych programem

podejmowanie skoordynowanych 
działań interdyscyplinarnych 
ograniczających zjawisko przemocy 
w rodzinie

zadanie ciągłe 2018-2027 4 posiedzenia  Zespołu 
Interdyscyplinarnego,
8 posiedzeń grup roboczych

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

zadanie ciągłe 2018-2027 ______________

pomoc finansowa lub rzeczowa 
udzielana rodzinom z problemem 
przemocy

zadanie ciągłe 2018-2027 ______________

pomoc w formie dożywiania dzieci 
w stołówkach szkolnych

zadanie ciągłe 2018-2027 ______________

wspieranie szkół w działaniach 
profilaktycznych z zakresu przemocy

zadanie ciągłe 2018-2027 liczba przeprowadzonych warsztatów, 
pogadanek: SP Bór Zajaciński 2, SP 
Przystajń 1.
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współpraca z pedagogami, policją , 
kuratorami na rzecz ograniczenia skali 
przemocy

zadanie ciągłe 2018-2027 liczba rodzin: SP Bór Zajaciński 2, SP 
Przystajń 2, GOPS 8 rodzin.

udzielanie pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej dzieciom z rodzin
w których występuje przemoc

zadanie ciągłe 2018-2027 ilość dzieci , które skorzystały z pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej: SP 
Przystajń 1 dziecko.

Tabela 20j. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  4/2:

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 35 rodziny skorzystało z 
pomocy, z GOPS 4 rodziny

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

zadanie ciągłe 2018-2027 GOPS 4 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, GOPS.
SP Bór Zajaciński Przeprowadzono 
zajęcia z wychowawcą w klasach VII-
VIII nt. szkodliwego wpływu 
dopalaczy na zdrowie.  
SP Przystajń 3 przeprowadzonych 
szkoleń

współpraca z instytucjami, 
organizacjami działającymi na rzecz 
osób uzależnionych

zadanie ciągłe 2018-2027 SP Bór Zajaciński współpraca z 
Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną 
w Kłobucku,
GOPS z GKRPA,
poradnią odwykową w kłobucku i 
Parzymiechach 

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

zadanie ciągłe 2018-2027 Liczba osób zmobilizowanych do podjęcia 
leczenia:
GOPS 1 osoba
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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 realizacja 
programu Smak życia, czyli debata o
dopalaczach.
SP Przystajń 300 uczniów objętych 
szkolnymi programami,
GPP 36 przedszkolaków objętych 
programem Przedszkolnej Edukacji 
Antytytoniowej Czyste powietrze 
wokół nas
GPPiRPA  finansuje  programy,
pogadanki,  szkolenia  i  prelekcje  o
tematyce  przeciwuzależnieniowej
dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

rozpowszechnianie broszur i ulotek o 
tematyce przeciwdziałania 
uzależnieniom

zadanie ciągłe 2018-2027 Ilość rozpowszechnionych broszur i 
ulotek: GPP 36, SP Przystajń 300.

CEL STRATEGICZNY 5

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Przystajń.

Cele operacyjne:  

1. Przeciwdziałania przestępczości, w tym nieletnich.

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Tabela 20k. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  5/1:

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZACJI
WSKAŹNIKI REALIZACJI

DZIAŁAŃ

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

zadanie ciągłe 2018-2027 ilość osób objętych programem; 
SP Przystajń 300 osób,
SP Bór Zajaciński Udział 
przedszkolaków i uczniów w 
konkursie plastycznym 
„Zapobiegajmy pożarom” 

realizacja  programów
profilaktyczno-edukacyjnych  w
placówkach  oświatowych,
włączenie  w  ich  realizację
policjantów

zadanie ciągłe 2018-2027 ilość osób objętych programami 
profilaktyczno-edukacyjnymi; 
SP Przystajń 300 osób,
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zapewnienie dzieciom i młodzieży 
alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego

zadanie ciągłe 2018-2027 ilość dzieci korzystających: 
SP Bór Zajaciński z SKS – 30 
dzieci korzysta z dodatkowych 
zajęć sportowych SKS
SP Przystajń 280 dzieci

Tabela 20l. Działania, harmonogram oraz wskaźniki realizacji celu nr  5/2:

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 
Rejonowym, 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 Ilość zrealizowanych inwestycji:
- remont dróg 5,
- budowa chodników 1,
- budowa przejścia dla pieszych 0
- oświetlenie uliczne 4

organizacja dowozu dzieci do 
szkół

zadanie ciągłe 2018-2027 liczba dzieci dowożonych do szkół: 
SP Przystajń 210,
SP Bór Zajaciński 89,
GPP 6
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8.4. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Przystajń działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających

w swoich szeregach 28 kobiet, 287 mężczyzn w wieku 18 – 65 lat, mężczyzn w wieku ponad 65 lat,
141 członków czynnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, 18
członków wspierających oraz 37 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 w KSRG oraz OSP Ługi – Radły wyposażone są w system selektywnego alarmowania
czyli  alarmowanie  tych  jednostek  odbywa  się  drogą  radiową  bezpośrednio  ze  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 96 zdarzeń z czego :
-    23  to pożary
-   68   miejscowe zagrożenia  (tj.  wypadki  drogowe,  powalone  drzewa,  ratowanie  uwięzionych
zwierząt, neutralizowane plam substancji ropopochodnych, agresywne owady itp.)
-    oraz 5 alarmów fałszywych

Poniżej  wykresy  przedstawiające  ilość  pożarów  oraz  miejscowych  zagrożeń  odnotowanych  w
innych gminach powiatu kłobuckiego:
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Z  powyższych  danych  za  2020  rok,  można  stwierdzić,  że  Gmina  Przystajń  jest  terenem
bezpiecznym pod względem zdarzeń pożarowych. Liczba 23 odnotowanych pożarów jest najniższa
w całym powiecie kłobuckim. Wynika to zapewne z dużej świadomości zagrożeń pożarowych oraz
profilaktyki prewencyjnej wśród lokalnego społeczeństwa.     
Największym  zagrożeniem  pożarowym  na  terenie  Gminy  są  kompleksy  leśne  należące  do
prywatnych właścicieli  oraz  Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby,  które  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, szczególnie
w okresie długotrwałych upałów i suszy.
Drugim  pod  kątem  zagrożeń  na  terenie  Gminy  są  wypadki  i  kolizje  z  udziałem  pojazdów
mechanicznych, szczególnie na drodze wojewódzkiej nr 494.                                       
Z kilkudziesięciu zdarzeń jakie zostały odnotowane na terenie Gminy Przystajń należy wymienić
kilka charakterystycznych, które wymagały udziału znacznej ilości sił i środków: 
-  w  kwietniu  2020  roku  odnotowano  kilkanaście  pożarów  w  lesie  w  Przystajni
przy ul. Przemysłowej, prawdopodobną przyczyną tych zdarzeń było podpalenie,
- wypadek drogowy w Przystajni ul. Kolejowa, 1 osoba poszkodowana
-  pożar  stodoły  w  miejscowości  Kostrzyna,  przyczyna  wyładowanie  atmosferyczne,  brak
poszkodowanych,
- wypadek drogowy w Przystajni ul. Częstochowska, 2 osoby poszkodowane
- kolejny wypadek drogowy w Przystajni ul. Kolejowa, 1 osoba poszkodowana
-  w  miejscowości  Panki  –  zderzenie  dwóch  autokarów  i  samochodu  osobowego.  Autokary
przewoziły  5  i  46  osób,  samochodem  osobowym  podróżowała  1  osoba.  W  zdarzeniu
poszkodowanych zostało 7 osób - uczniowie szkoły podstawowej wracający po zajęciach do domu
– w usuwaniu skutków tego zdarzenia oraz udzielaniu pierwszej pomocy brała udział jednostka
OSP w Przystajni, która jako pierwsza pojawiła się na miejscu masowego zdarzenia,
- ponownie w Pankach, podczas prac drogowych przy ul. Dworcowej doszło do wycieku substancji
płynnej o zapachu amoniaku z zaworu autocysterny. Brak poszkodowanych. Pierwsze działania na
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miejscu zdarzenia podjęła jednostka OSP Przystajń zadysponowana przez KP PSP w Kłobucku 
W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, wprowadzono nowe zadania dla druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych polegające między innymi na:
- wsparciu ratowników Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
- udzielaniu pomocy osobom przebywającym w kwarantannie,
- oraz prowadzenie działań informacyjnych. 

W  kwietniu  2020r.  jednostka  OSP  w  Przystajni  otrzymała  sprzęt  w  postaci
spalinowego opryskiwacza plecakowego Stihl SR 430 wraz ze środkiem do dezynfekcji przestrzeni
publicznej oraz kompletem kilku kombinezonów ochronnych i rękawic. Sprzęt został zakupiony i
przekazany nieodpłatnie przez  Starostwo Powiatowe w Kłobucku.      

ZAKUPY I DOTACJE: 
W 2020 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji  uruchomiło program wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego wsparcia skorzystała jednostka OSP w Kamińsku, która na
remont  garażu  w  budynku  remizy  otrzymała  11.000,00zł.  oraz  ze  środków  Gminy  Przystajń
w wysokości  1.968,25zł.  Jednostka  OSP Górki  –  Stany  na  remont  garażu  i  zaplecza  socjalno-
sanitarnego otrzymała z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 16.000,00zł. 
Jednostka OSP w Przystajni otrzymała dwie łączone dotacje: z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości
40.000,00zł. na zakup pompy hydraulicznej firmy LUKAS do ratownictwa technicznego. Do tego
zakupu  Gmina  Przystajń  przyznała  dotację  w  wysokości  2.000,00zł.  Jednostka  OSP Wrzosy-
Brzeziny  otrzymała  dotację  z  KSRG  w  wysokości  6416,00zł  oraz  3000,00zł  z  WFOŚ  w
Katowicach. Środki te zostały przeznaczone na zakup 3 kpl. ubrań specjalnych nowego typu. OSP
Wilcza  Góra  otrzymała  dotację  z  MSWiA w wysokości  2.000,00  zł.  na  zakup  sygnalizatorów
bezruchu.

STAN WYSZKOLENIA: 
Na  obecną  chwilę  posiadamy  35  strażaków,  którzy  posiadają  uprawnienia  do  prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych oraz 142 strażaków mogących brać udział w akcjach ratowniczo –
gaśniczych. Strażacy co 3 lata poddawani są badaniom lekarskim oraz są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków. 

W  dalszym  ciągu  czynione  są  starania  wspólnie  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży
Pożarnej w Kłobucku aby w kolejnych latach uzupełniać szkolenie strażaków  
  

X. PODSUMOWANIE

Dla  Gminy Przystajń   rok  2020 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 2020 r. były: 
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W zakresie wodociągów i  kanalizacji: wymieniono odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci
Przystajń  ul.  Szkolna, opracowanie  koncepcji  rozbudowy  kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni
ścieków  dla  Gminy  Przystajń  i  w  dalszym  ciągu  dofinansowywano  budowy  przydomowych
oczyszczalni  ścieków.  Rozbudowano  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Przystajń,  ul.
Powstańców Śląskich oraz w miejscowościach Siekierowizna i Kuźnica Stara - etap II. Wykonano
dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stany – etap
III. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na ujęciu wody w Przystajni oraz na ujęciu wody w
Borze Zajacińskim oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Przystajni, budynek Urzędu Gminy w
Przystajni. 
 Dzięki  wspólnej  inicjatywie  Gminy  Przystajń  i  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego "Wody
Polskie" Zlewnia Sieradz doprowadzono do tymczasowej sprawności jazy zlokalizowane na terenie
Gminy Przystajń, tj. w m. Podłęże Szlacheckie i Stany. Dzięki temu możliwa jest retencja wody
rzeki  Liswarta.  Zamontowane urządzenia  pozwolą  na  podniesienie  poziomu rzeki  o  1 metr,  co
spowoduje utrzymanie okolicznych łąk w odpowiedniej wilgotności.

W ramach infrastruktury drogowej  przebudowano drogę gminną w miejscowości Dąbrowa i
Kamińsko, Bór Zajaciński. Przebudowano drogę gminną w kuźnicy Starej w formule „zaprojektuj i
wybuduj”  Przebudowano  drogi  dojazdowe  w  miejscowości  Ługi  Radły.  Przygotowano  projekt
przebudowy  drogi  gminnej  w  Przystajni  ul.  Ogrodowa.  Gmina  Przystajń  w  porozumieniu  z
Powiatem  Kłobuckim  zrealizowała  budowę  chodnika  dla  pieszych  w  miejscowości  Podłęże
Szlacheckie.  W ramach  poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wybudowano oświetlenie
uliczne w miejscowościach: Brzeziny Wrzosy Mrówczak. Przygotowano dokumentację projektową
na  przebudowę  oświetlenie  uliczne  w  miejscowości  Przystajń  ul.  Krótka.  I  w  miejscowości
Dąbrowa.  Złożono  dokumentację  aplikacyjną  na  modernizację  oświetlenia  ulicznego  w Gminie
Przystajń. Kontynuowano także nabycie gruntów pod nowe drogi publiczne, związane z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego, 
Uchwalono także kolejną zmianę Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony 
uchwalą nr XXII.157.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września  2020 r. . 

W  ramach  ochrony  powietrza  przygotowano  dokumentację  techniczną  na  poprawę
efektywność  energetyczną  budynku  remizo  –  świetlicy   w  Kuźnicy  Nowej.  Przygotowana
dokumentacja projektowa na przebudowę i adaptację zdegradowanego budynku w Przystajni wraz z
zakupem  niezbędnego  sprzętu  na  potrzeby  Centrum  Usług  Społecznościowych,  pozwoli  na
rozpoczęcie inwestycji w roku 2021.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej  w Gminie  Przystajń,  tj.  Termomodernizacja  remiz  w miejscowościach  Ługi-Radły  i
Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła” w formule „zaprojektuj i wybuduj .

W propagowanie  aktywności  i  zdrowego  stylu  życia  wpisują  się  inwestycje  w różnego
rodzaju infrastrukturę sportową i rekreacyjną.

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. 
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Dużą wagę przywiązujemy do edukacji  i  działań  prospołecznych,  czego przykładami  są
projekty  edukacyjne  realizowane  przez  nasze  szkoły.   Zakupiono  notebooków  dla  Szkół
podstawowych  w  ramach  projektów  „Zdalna  Szkoła”  i  „Zdalna  Szkoła  +”.  Wyposażono
remizo-świetlicy Wrzosy-Brzeziny 

Zrealizowaliśmy  kolejne  projekty  w  ramach  Inicjatywy  Sołeckiej  pod  nazwą  „Zakup
wyposażenia  świetlicy  wiejskie  budynku  OSP  Wrzosy-Brzeziny”,  co  stanowi  zachętę  dla
mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmowaliśmy  przedsięwzięcia  związane  z  profilaktyką,  edukacją,  ekologią,  czego
przykładem  może  być:  akcja  usuwania  azbestu  dla  mieszkańców  naszej  gminy  czy  akcja
„Sprzątania Świata” zorganizowana dla dzieci ze szkół i przedszkoli. 

Zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom
szeroką  ofertę  kulturalną,  skierowaną  do  zróżnicowanych  grup  odbiorców  co  szczegółowo
przedstawiono w sprawozdaniach instytucji kultury. 

W 2021 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  2020  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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