


2. Infrastruktura.

Na  dzień  dzisiejszy  wodociągi  posiadają.  następujące  miejscowości:  Przyrów,  Bolesławów,  Zarębice,

Aleksandrówka,  Stanisławów,  Wiercica,  Staropole,  Zalesice,  Julianka,  Sygontka,  Sieraków,  Wola

Mokrzeska, Smyków i Kopaniny o łącznej długości  68,8 km. Korzystają z wodociągów 1300 gospodarstwa.

Gmina czyni starania aby zwodociągować miejscowość Kopaniny I, posiadamy gotową dokumentacje na

budowę wodociągu dla osiedla w Sierakowie. W/w siec w wodę zaopatrują dwa ujęcia wody tj. Stanisławów

o wydajności 40m/h i  ujęcie w Juliance o wydajności 70m/h. Oraz ujęcie Dąbek dla Woli Mokrzeskiej i

Smykowa.  W  budowie  jest  kolektor  łączący  te  miejscowości  z  ujęciem  w  Stanisławowie.  Rocznie

dostarczamy dla mieszkańców około 90 tys. metrów sześciennych wody.

W  Przyrowie,  Aleksandrówce,  Stanisławowie,  Zarębicach,  Wiercicy  i  Zalesicach  posiadamy  27,8  km.

( wzrost o 9,2) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej i 744 przykanalików do posesji( wzrost o 195)

oraz  oczyszczalnia  ścieków  o  wydajności  308m/dobę  (obecnie  oczyszcza  ok.  140m/dobę).Ilość

przyłączonych  mieszkańców  do  kanalizacji  wynosi  2360  co  stanowi  61%.  Posiadamy  opracowaną

Koncepcję skanalizowania pozostałej części gminy i na jej podstawie należy projektować dalszą rozbudowę.

Rocznie oczyszczamy ścieków dopływających ok. 75 tys. metrów i dowożonych 16 tys. Z dniem 1 lipca

2013r gmina wprowadziła reformę śmieciową, odpady z naszej gminy trafiają na instalację regionalną w

Sobóczynie. Odbieramy odpady z 1116 punktów, w większości są to odpady segregowane.

Wodociągami, kanalizacją, oczyszczalnią ścieków, wysypiskiem administruje GZK, w którym pracuje na

stałe 7 osób: 3 administracyjno-biurowe i 4 fizycznych.

Zarządzamy siecią.  dróg gminnych których mamy 22km, są  to drogi  utwardzone, drogi  te sukcesywnie

remontujemy poprzez tzw. ,,dziurowanie" i nowe nakładki. Konieczne są, następne inwestycje w nakładki na

terenie całej gminy. Przy drogach gminnych posiadamy 16 950mkw chodników co stanowi ok. 11km. Przez

teren gminy przebiega 19,5 km dróg powiatowych, chodników przy tych drogach to- 6 950 mkw co stanowi

ok.4,6 km i 16 km dróg wojewódzkich a obok nich 5  600 mkw chodników co stanowi ok. 3,7 km 

Na terenie gminy jest odpowiednia ilość numerów telefonicznych, mieszkańcy nie zgłaszają związanych z

telefonizacją  problemów.  Wybudowana   jest  sieć  światłowodów  na  terenie  całej  gminy,  inwestycja

realizowana przez TP.

Oświetlenie uliczne to ok. 600 punktów świetlnych są to oprawy sodowe energooszczędne oraz oprawy typu

LED. Moim zdaniem należy kontynuować wymianę opraw i tworzyć nowe punkty w miarę potrzeb.









pobytu w schronisku 1 osoba średnio miesięcznie ok.700 zł),

-dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz świadczenia rzeczowe na zakup żywności dla 97 osób,       

-usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych wykonuje się u 9 podopicznych,

- praca socjalna - realizowana jest na bieżąco w rodzinach.

Zadania  zlecone  realizowane  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  ustawy  o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

             opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

             samotnego wychowywania dziecka ,   

             kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

             rozpoczęcia roku szkolnego, 

             na pokrycie wydatków związanych z podjęciem nauki poza miejscem zamieszkania, 

            wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /3-je dzieci i więcej/, 

            urodzenia dziecka,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,                                                 

- świadczenia opiekuńcze:

            zasiłek pielęgnacyjny,

            świadczenie pielęgnacyjne,

            dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,

            specjalny zasiłek opiekuńczy 

- zasiłek dla opiekunów

- świadczenie alimentacyjne

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzysta 180 rodzin, zasiłku pielęgnacyjnego - 38 osób, 
świadczenia pielęgnacyjnego – 25 osób, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 8 i zasiłku dla opiekunów osób 
– 12 osób, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono  21 osobą, fundusz alimentacyjny: 
świadczenie alimentacyjne pobiera 17 osób, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone 
jest u 34 osób. 

Ponadto ośrodek pomocy wypłacił stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zgodnie z ustawa o systemie 
oświaty w kwocie 12.800 zł. Środki własne gminy w kwocie 2.560 zł , dotacja celowa z budżetu  państwa w 
kwocie 10.240 zł. Stypendia  szkolne przyznano 43 uczniom.
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania związane z pracą Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w    rodzinie.
Wpłynęło do ośrodka 12 niebieskich kart, były podjęte działania związane z procedurą niebieskiej karty. 
Odbyły się  3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i  12 zespołu grupy roboczej.     
  
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U.  Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) podzieliła kompetencje  dotyczące zadań
ustawy pomiędzy gminy i powiaty.
 

Zgodnie z ustawą ośrodek  ponosi wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinie 
zastępczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w pierwszym roku pobytu 
dziecka w piczy zastępczej w kwocie 51,00 zł x 2 dzieci zgodnie z porozumieniem. Od 29.08.2013r  w 
wysokości  30%  wydatków w kwocie 153,00 x 2 dzieci zgodnie z porozumieniem. W  2013 roku była to 
kwota 2.059,74 zł. Od 19.09.2014 jest to 50% wydatków w kwocie 264 x 2 dzieci zgodnie z porozumieniem,
od 01.10.2014r 330 x 2 dzieci zgodnie z porozumieniem.



GOPS prowadzi projekt systemowy – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
W  2013  r.  złożył  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach  Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013.  Tytuł  projektu  „Aktywizacji  integracja w Gminie
Przyrów”.  Projekt  finansowany jest  ze środków z dotacji  rozwojowej  otrzymanej  z  budżetu samorządu
województwa ( w ramach dofinansowania projektu ) oraz w ramach wkładu własnego ( środki  budżetu
ośrodka pomocy społecznej).  Ogółem koszt  projektu wyniósł  162.938,00 zł.  w tym kwota 21,181,94 zł
stanowiła wkład własny. Projekt realizowany jest w okresie  od 01.01.2014r. - 30.06.2015r. 

5. Rolnictwo.

Gmina posiada rolniczy charakter,  mamy 1064  gospodarstw, średnia wielkość  gospodarstwa to 4,20ha.

Wnioski  o  dopłaty  bezpośrednie  złożyło  ok.388  gospodarstw  i  te  prowadzą  produkcję  rolną.  Ogólna

powierzchnia zgłoszona do dopłat 2300ha z tego średnia wielkość gospodarstwa wynosi 5,9 ha.

Obecna zła sytuacja rolnictwa powoduje że gospodarstwa są nie doinwestowane i wielu rolników posiada

problemy ze zbytem swoich produktów. Bardzo poważnym problemem jest duże rozdrobnienie działek i zła

struktura użytków rolnych, wieloletnie zaniedbania w melioracjach powodują złe relacje wodne.

6. Bezrobocie.

Jak w wielu innych gminach bezrobocie jest problemem dominującym, tym bardziej dokuczliwym że na

naszym terenie występuje tzw. bezrobocie ukryte.

W RUP w Koniecpolu  zarejestrowanych  jest  301.   Gmina  organizuje  staże,   roboty  publiczne,  prace

społecznie użyteczne z których korzystają bezrobotni z naszego terenu.

Zdecydowana większość  zarejestrowanych posiada wykształcenie zawodowe i poniżej co stawia te osoby w

jeszcze trudniejszej sytuacji. Problem bezrobocia odbija się w opiece społecznej i  na dochodach gminy.

Wielu mieszkańców zwraca się z wnioskami o umorzenie zobowiązań podatkowych.

BEZROBOCIE

LICZBA BEZROBOTNYCH

2006 325

2010 271

2014 301







10. Finanse gminy. 

Na dzień dzisiejszy Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.758.069,09 w tym w strukturze długu 

największą kwotę stanowią:

-Pożyczki krótkoterminowe na prefinansowanie środków UE tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesicach 

oraz przebudowy chodnika w miejscowości Staropole-w kwocie 1.385.117,79. Za zrealizowane inwestycje 

gmina oczekuje zwrotu środków z ARiMR, z których zostanie spłacone zadłużenie. Po spłaceniu kredytu 

pomostowego zadłużenie będzie wynosić 2 372 951,123.

-Pożyczki otrzymane z WFOŚiGW stanowią kwotę -1.351.347,97.z czego do umorzenia będzie możliwa 

kwota 598 665 zł.

-Pożyczki z innych instytucji finansowych -393.333,33

-kredyty zaciągnięte w bankach KBS O/Niegowa F/Przyrów i BOŚ Bank-628.270,-.

Gmina Przyrów posiada również zadłużenie krótkoterminowe tj. kredyt w rachunku bieżącym do spłacenia 

do końca 2014r. kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w kwocie 376.700,-.

W 2014 r. gmina Przyrów udzieliła pożyczek krótkoterminowych dla lokalnych stowarzyszeń na 

finansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 79.999,-

FINANSE

KWOTA (w zł) PROCENT ZADŁUŻENIA 

2006 1953527

2010 2120916 21

2014 2372951 21




