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1. Wstęp
Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiam Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2019. W dokumencie tym znajdziecie
informacje o najważniejszych zadaniach Gminy zrealizowanych w tym roku. Pozwoliłem sobie umieścić
w nim również informacje natury ogólnej tak, aby podczas lektury był bardziej zrozumiały i czytelny oraz
dawał obraz zadań, którymi się zajmuje gmina. Raport ten nie obejmuje sprawozdania finansowego
z wykonania budżetu, gdyż jest to odrębny dokument podlegający również ocenie Komisji Rewizyjnej, Rady
Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Życzę przyjemnej lektury.

2. Informacje ogólne
Gmina Przyrów położona jest w powiecie częstochowskim, na wschód od Częstochowy. Zajmuje obszar
80,4 km2. Obejmuje 15 miejscowości: Przyrów, Bolesławów, Zarębice, Aleksandrówka, Stanisławów,
Wiercica, Staropole, Zalesice, Julianka, Sygontka, Sieraków, Wola Mokrzeska, Smyków, Knieja i Kopaniny,
które tworzą 11 sołectw.

3. Ludność i migracja
Gminę Przyrów zamieszkuje obecnie 3719 mieszkańców, w tym 1847 mężczyzn i 1872 kobiety.
W tzw. wieku "produkcyjnym" jest 2274 osób, co stanowi 61,1% wszystkich zamieszkałych
na obszarze naszej gminy, 807 mieszkańców to emeryci (21,7%), natomiast 638 osób to dzieci
i młodzież do 18 lat (17,2%). Należy zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się ilość mieszkańców.
W ostatnim roku nastąpił spadek o 24 osoby. Zmniejszył się również o 38 osób udział osób w wieku
produkcyjnym.
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Migracja w poszczególnych miejscowościach Gminy:
Miejscowość
Aleksandrówka

2018

2019

saldo

urodzenia

zgony

96

95

-1

0

3

Bolesławów

158

157

-1

6

5

Julianka

107

107

0

0

2

Knieja

34

33

-1

0

1

Kopaniny

25

22

-3

0

4

Przyrów

1138

1124

-14

11

16

Sieraków

227

228

+1

1

4

Smyków

67

67

0

0

0

Stanisławów

83

87

+4

4

2

Staropole

238

234

-4

3

3

Sygontka

261

259

-2

2

4

Wiercica

218

221

+3

4

2

Wola Mokrzeska

364

359

-5

2

4

Zalesice

372

367

-5

1

7

Zarębice

355

359

+4

5

2

Ogółem

3743

3719

-24

40

59
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Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w okresie: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
POBYT CZASOWY:
Ilość zameldowań na pobyt czasowy:

21

w tym cudzoziemców:

8

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego:

5

w tym cudzoziemców:

0

POBYT STAŁY:
Ilość zameldowań na pobyt stały:

97

w tym cudzoziemców:

0

Ilość zameldowań spoza gminy:

42

Ilość wymeldowań z pobytu stałego:

121

w tym cudzoziemców:

0

ZDARZENIA USC:
Ilość urodzeń mieszkańców:

40

Ilość zgonów mieszkańców:

59

4. Planowanie przestrzenne
Poza częścią sołectwa Wiercica, wszystkie sołectwa posiadają Plany Przestrzennego Zagospodarowania,
które zostały uchwalone w latach 2006-2014. W tym zakresie nie występują większe potrzeby, chociaż
zdarzają się pojedyncze wnioski mieszkańców, które staramy się w miarę możliwości sukcesywnie
realizować. Na terenie Gminy wyznaczona jest odpowiednia ilość gruntów, zarówno pod budownictwo
mieszkaniowe, jak i przemysł oraz usługi.
W roku 2019 wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy.

5. Oświata
Na terenie Gminy Przyrów funkcjonuje jeden publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którym
uczy się 182 uczniów. Jest on jednostką organizacyjną Gminy, w skład której wchodzą następujące placówki:
Szkoła Podstawowa w Przyrowie (182 uczniów) oraz Gminne Przedszkole w Przyrowie, do którego
uczęszcza 76 dzieci. Na naszym obszarze działają również niepubliczne szkoły podstawowe: NSP w Woli
Mokrzeskiej (39 uczniów) i NSP w Zalesicach (45uczniów), prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Przyrów oraz oddziały przedszkolne w Woli Mokrzeskiej (14 dzieci) i w Zalesicach
(15 dzieci).
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Placówki oświatowe posiadają kotłownie, które nie wymagają stałego dozoru, co pozwoliło
na zmniejszenie kosztów ich obsługi. Przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Przyrowie funkcjonuje hala
sportowa, która znacznie poprawiła warunki lokalowe i dydaktyczne. Wszystkie placówki wyposażone
są w pracownie komputerowe. Budynki są ocieplone i w chwili obecnej nie wymagają szczególnych
nakładów remontowych, należy się liczyć jedynie z koniecznością wymiany kotłów CO.
Zatrzymał się stały spadek liczby dzieci, a w konsekwencji reformy oświatowej, polegającej na likwidacji
Gimnazjów, w ciągu 4 lat wzrosła mam w szkołach podstawowych liczba oddziałów z 18 do 25. Posiadamy
3 oddziały zerowe. W publicznych placówkach obsadzonych jest 29,25 etatów nauczycielskich (26 pełnych
i 3,25 niepełne – razem 36 nauczycieli) oraz 12 etatów obsługi.
W NSP w Woli Mokrzeskiej obsadzonych jest 10,08 etatów nauczycielskich (5 pełnych i 5,08 niepełne

– razem 17 nauczycieli), a w NPS w Zalesicach 10,82 etatów nauczycielskich (6 pełnych i 4,82 niepełne
– razem 19 nauczycieli). Szkoły posiadają świetlice, w których dzieci oczekują na lekcje i dowóz do domu.
Wprowadzamy również dożywianie dzieci, w tym celu zostały utworzone punkty wydawania posiłków.
Gmina zapewnia dowóz dzieci. Posiadamy autokar własny oraz wynajmujemy 2 inne.
Niestety stale wzrasta kwota pieniędzy, którą Gmina zmuszona jest dokładać do przekazywanej przez
Państwo subwencji oświatowej, z powodu drastycznie rosnących kosztów funkcjonowania placówek.
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6. Gminny Zakład Komunalny i Infrastruktura
Gminny Zakład Komunalny (GZK) zajmuje się dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i zadaniami
zleconymi, między innymi zbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy. GZK zatrudnia 11 osób.

6.1.

Wodociągi

Sieć wodociągowa na terenie naszej Gminy funkcjonuje w następujących miejscowościach: Przyrów,
Bolesławów, Zarębice, Aleksandrówka, Stanisławów, Wiercica, Staropole, Zalesice, Julianka, Sygontka,
Sieraków, Wola Mokrzeska, Smyków, Knieja i Kopaniny I. Jej łączna długość wynosi 72,8 km.
W tym:

 magistrala 1,2 km długości
 sieć rozdzielcza 48,2 km
 sieć przyłączeniowa do odbiorców (przykanaliki) 23,4 km
 ilość przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 1254 szt.
Ww. sieć jest zaopatrywana w wodę przez dwa ujęcia – ujęcie w Stanisławowie o wydajności 40m/h i ujęcie
w Juliance o wydajności 70m/h. Funkcjonuje również ujęcie w m. Dąbek w gminie Dąbrowa Zielona, jako

ujęcie rezerwowe. Cała sieć na terenie Gminy połączona jest w jedną całość, co daje możliwość
podania wody w razie potrzeby z każdego ujęcia na teren wszystkich miejscowości.
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6.2.

Kanalizacja

W miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Stanisławów, Zarębice, Wiercica, Zalesice, Staropole
i Sygontka posiadamy 34,17 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, 994 szt. przykanalików
do posesji oraz oczyszczalnię ścieków o wydajności 500m/dobę (obecnie oczyszcza ok. 216 m/dobę). Ilość
przyłączonych mieszkańców do kanalizacji wynosi 2750 osób, co stanowi 73,9 % ogółu mieszkańców.
W roku 2019 została zakończona budowa kanalizacji w Sygontce. W okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. oczyściliśmy 74350 m³ dopływających i dowożonych ścieków.
KANALIZACJA
WODOCIĄG

ROK

DŁUGOŚĆ (w km)

DŁUGOŚĆ (w km) LICZBA GOSPODARSTW GRAWITACYJNA TŁOCZNA

ILOŚĆ
KANALIKÓW

2006

43,5

1256

14,2

0

418

2010

66,5

1292

17,4

1,2

549

2014

68,85

1300

21,5

6,3

744

2018

72,8

1254

2019

72,9

1258

897

24,49

9

8,02

994

6.3.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniu 24 października 2019 r. Rada Gminy Przyrów podjęła uchwałę nr VIII/53/2019 w sprawie przyjęcia
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”.
Zarządzeniem nr Or.0050.83.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 5 listopada 2019 r. przyjęty został również
Regulamin realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata
2019-2023” na rok 2019 i 2020.

Założeniem Programu jest realizacja zadania w latach 2019 – 2023, w zależności od pozyskanych środków
z WFOŚiGW w Katowicach i innych źródeł finansowania. Dotyczy on głównie terenów położonych poza
granicami Aglomeracji Przyrów, w której skład wchodzą miejscowości: Przyrów, Aleksandrówka,
Stanisławów, Zarębice, Wiercica, Zalesice, Staropole. Program jest kierowany przede wszystkim
dla mieszkańców następujących sołectw: Kopaniny, Wola Mokrzeska, Bolesławów oraz Sieraków.
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W ramach Programu w grudniu 2019 r. został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zadania
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów”. Dofinansowanie zostało
przyznane i w chwili tworzenia Raportu została podpisana umowa pożyczki między Gminą Przyrów,
a WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 277 200 zł. Podpisane zostały również umowy dotacji
z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie w 2020 r. – łącznie 28 inwestorów.
W tabeli poniżej przedstawiono założenia finansowe „Programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”.

Koszt kwalifikowany inwestycji

11 000,00 PLN

90% - jednak nie więcej niż 9 900,00
PLN

Wysokość dofinansowania w formie
dotacji

Planowana
inwestycji

6.4.

do

realizacji
w 2020 r.

ilość

do 50 szt.

Odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(tj. Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za odbiór i wywóz śmieci na rachunek Urzędu Gminy
w Przyrowie, do ostatniego dnia każdego miesiąca lub kwartalnie. Zgodnie z ustawą opłaty mają pokryć
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: odbiór, transport, zbieranie,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną tego
systemu.
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Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2019 r.:
Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o. o.,
Zawiercie
ul. Podmiejska
53
42-400
Zawiercie

Miejskie
Przedsiębiorstw
o Komunalne w
Koniecpolu
Sp. z o.o.
ul. Zachodnia
30/40
42-230
Koniecpol
KOS
SP Z O.O.
ul. Wodna 4
30-556 Kraków

Masa
Kod
Sposób
Rodzaj odebranych odebranych
odebranych
zagospodarowania
odpadów
odpadów
odpadów
odebranych
komunalnych
komunalnych
komunalnych
odpadów
[Mg]
20 03 01

Niesegregowane
odpady komunalne

477,340

15 01 02

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

70,020

15 01 07

Opakowania ze szkła

20,600

R12

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

29,340

R12

15 01 01

Opakowania
z papieru i tektury

6,040

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

46,960

R12

15 01 01

Opakowania
z papieru i tektury

8,060

R12

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

6,087

R12

R12

R12

Odpady zmieszane z naszej Gminy obecnie trafiają na instalację do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zawierciu. W 2019 roku odpady odbierano z 1116 punktów. Odbiór i transport odpadów komunalnych
w Gminie realizowany jest poprzez Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie. Gmina udzieliła dotacji dla
GZK na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych. Pojazd specjalistyczny do odbioru odpadów
znacznie usprawnił proces zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy.
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W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Gminy w Przyrowie podjęła Uchwałę nr XI/60/2019 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniając sposób naliczania opłaty.
Zgodnie z uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i będzie wyliczana jako:

……………….
(liczba mieszkańców)

x ………………
(stawka opłaty)

=

……………………

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

W roku 2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji z dniem 1 stycznia) osoby posiadające kompostowniki,
otrzymają ulgę w wysokości 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.
Jak co roku zorganizowana była również akcja
„Sprzątania świata”, w której w szczególności
wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych
i przedszkola znajdujących się na terenie gminy.

6.5.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Przyrów na lata 2011-2032

Realizacja działań określonych w Programie, ma wpłynąć na spełnienie obowiązujących wymogów
prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz poprawę
jakości środowiska na terenie gminy Przyrów.
W ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu w 2019 r., Gmina Przyrów złożyła
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek
o dofinansowanie zadania pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Przyrów w 2019 roku”.
W ramach zadania odebrano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od 30 właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Przyrów. Odebrano łącznie 60,463 Mg wyrobów zawierających azbest.
Łączny koszt zadania wyniósł 31 344,02 zł. Całość została sfinansowana ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Według inwentaryzacji /aktualizacji/

Bazy Azbestowej z dnia

do unieszkodliwienia pozostało 1877,403 Mg wyrobów zawierających azbest.
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20.04.2020 r.

Wzrost ilości odpadów wynika z korekty wartości przelicznika stosowanego do określania ilości wyrobów
zawierających azbest, szacowanych pierwotnie przy użyciu jednostki m2. Zmiana dotyczy wyrobów
o kodach W01 (Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie) oraz W02 (Płyty
azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa). Nowa wartość przelicznika wynosi 15 kg/m2
i taka wartość jest domyślnie stosowana w systemie Bazy Azbestowej od dnia wprowadzenia zmiany.

6.6.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Przyrów

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”,
prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2019 r. do rejestru działalności gospodarczej na terenie Gminy Przyrów nie został wpisany żaden
podmiot, a wykreślono jednego przedsiębiorcę (wydano 1 decyzję).
W 2019 r. wpis do RDR na terenie Gminy Przyrów posiadało 14 przedsiębiorców.
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7. Drogi
Gmina Przyrów zarządza siecią dróg gminnych o długości 33,08 km. Drogi te są w zdecydowanej
większości

wyasfaltowane

i

utwardzone.

Pozostałe

są

sukcesywnie

remontowane

poprzez

tzw. ,,dziurowanie" i położenie nowych nakładek. Przy drogach gminnych posiadamy 21 023 m2 chodników,
co stanowi długość ok.13,8 km. Przez teren Gminy przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości
20,10 km, wzdłuż których jest 6 950 m2 chodników, co stanowi ok. 4,6 km długości. Remontu wymaga
część odcinka DP 1035 – w kierunku Dąbku w Woli Mokrzeskiej oraz odcinek DP 1095 – ul. Cmentarna
w Przyrowie. Przez teren Gminy przebiega 16,2 km dróg wojewódzkich, a wzdłuż nich 8550 m2 chodników,
co stanowi ok. 6,4 km długości. Niezbędna jest przebudowa DW 793 na odcinku Aleksandrówka – Julianka.

100000

DŁUGOŚĆ
10000

POWIERZCHNIA
CHODNIKA

1000

DŁUGOŚĆ
CHODNIKA

100
10
1

GMINNE

POWIATOWE WOJEWODZKIE

DŁUGOŚĆ
(w km)

POWIERZCHNIA CHODNIKA DŁUGOŚĆ CHODNIKA
(w m2)
(w km)

GMINNE

33,08

21023

13,8

POWIATOWE

20,10

6950

4,6

WOJEWÓDZKIE

16,20

8550

6,4

Na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sygontka – ul. Konopnickiej i ul. Kościelna pozyskano
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 132 977 zł.
Na przebudowę drogi transportu rolnego w Zarębicach i Bolesławowie pozyskano środki z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 245 000 zł.
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI DROGOWYCH,
KTÓRE ZAKOŃCZYŁY SIĘ EFEKTEM RZECZOWYM W 2019 ROKU
Wartość inwestycji

Rodzaj i lokalizacja inwestycji

1. „Przebudowa
drogi
gminnej
nr
699013S
w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”

1 955 463,18

2. Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego
o długości 980mb. w obrębie Zarębice i Bolesławów

601 916,01

Łączna wartość:

2 557 379,19

W roku sprawozdawczym zostały dwukrotnie wykoszone pobocza dróg gminnych. W miarę potrzeb
uzupełniane było oznakowanie pionowe i poziome. W okresie zimowym prowadzona była Akcja Zima,
mająca na celu zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Przyrów. Zlecone zostało wykonanie
stałej organizacji ruchu dla odcinka ul. Zarębskiej w m. Przyrów, w związku z planowanym, nowym
przystankiem autobusowym, mającym powstać w tej lokalizacji.

8. Telefonizacja i Internet
Na terenie Gminy jest odpowiednia ilość numerów telefonicznych, mieszkańcy nie zgłaszają związanych
z telefonizacją problemów. Wybudowana jest również sieć światłowodów. Inwestycja ta obejmuje obszar
całej gminy i została zrealizowana przez Orange. Poza tym istnieje szerokopasmowa sieć szkieletowa,
wybudowana w ramach projektu E-Region, do której mogą się podłączyć lokalni dostawcy Internetu.

9. Oświetlenie uliczne
Oświetlenie uliczne to ok. 560 punktów świetlnych, z czego 46 stanowi własność Gminy. Są to oprawy
sodowe, energooszczędne oraz oprawy typu LED. Rozpoczęto inwestycję polegającą na dobudowie
oświetlenia ulicznego na ul. Podgórnej w miejscowości Zalesice, w ramach którego dobudowano sześć sztuk
słupów oświetleniowych. Zakończenie zadania do końca marca 2020r.

10. Środowisko naturalne
10.1. Program Ochrony Powietrza
Głównym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie
niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta oraz inne podmioty są zobowiązani do sporządzania
sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazywania
ich do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).
W 2019 r. nie odnotowano na terenie Gminy Przyrów alarmu smogowego (III poziom ostrzegania).
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Przeprowadzono 8 rutynowych kontroli instalacji wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalania
odpadów w kotłach i piecach) oraz uchwały antysmogowej.
Na terenie Gminy Przyrów, w miejscowości Zalesice, funkcjonował sensor pobierający następujące dane
pomiarowe: temperatura powietrza wyrażona w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów
zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10. Dane powyższe były pobierane, przetwarzane, analizowane, a następnie
poddawane wizualizacji. Istniała możliwość dostępu do tych danych poprzez aplikację mobilną.
W ramach

działań informacyjnych,

na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów, udostępniane

są również informacje o aktualnym stanie jakości powietrza oraz publikowane informacje o ewentualnych
przekroczeniach poziomów dopuszczalnych; http://www.przyrow.pl/jakosc-powietrza-biez.
Ograniczenie emisji komunikacyjnej prowadzone było poprzez remonty dróg oraz utwardzanie dróg
gruntowych oraz poboczy.
Zgodnie z danymi przekazanymi z WFOŚiGW w Katowicach w 2019 r. w Gminie Przyrów zlikwidowano
7 tradycyjnych kotłów węglowych. Zostały one zastąpione przez kotły węglowe 5 klasy oraz kotły opalane
biomasą (również 5 klasy). W wyniku tych inwestycji uzyskano następujące efekty:
Osiągnięty efekt
ekologiczny - redukcja
emisji [kg/rok]

Wymagany efekt
ekologiczny - redukcja
emisji [kg/rok]

Stopień osiągniętego
efektu ekologicznego
dla poszczególnych
zanieczyszczeń

pył
PM1
0

pył
PM2,
5

B(a)
P

pył
PM10

pył
PM2,
5

B(a)
P

pył
PM1
0

pył
PM2,
5

B(a)
P

[zł/rok]

387,2

299,8

0,123

11 040

8 670

n.d.

3,51
%

3,46%

n.d.

164 324,80
zł

Koszty
łącznie

w tym
wysokość
uzyskanego
dofinansowanie
zewnętrznego
[zł/rok]

105 203,88 zł

Sposób
finansowania

WFOŚiGW
w Katowicach
- Progrm
Czyste
Powietrze dotacja oraz
środki własne
osób
fizycznych

Gmina Przyrów jest gminą o typowo rolniczym charakterze. Łączna powierzchnia gruntów Gminy wynosi
8 069 ha, z czego 5 243 ha stanowią użytki rolne, 2366 ha to grunty leśne zadrzewione
i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 344 ha, grunty pod wodami
– 55 ha, natomiast nieużytki obejmują powierzchnię 61 ha.
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Rys. 1 Struktura gruntów w Gminie Przyrów

W skład użytków rolnych na terenie gminy wchodzą:


grunty orne – 2708 ha,



łąki trwałe – 1915 ha,



pastwiska trwałe – 208 ha,



grunty pod stawami – 92 ha,



grunty pod rowami – 55 ha



sady – 15 ha



grunty rolne zabudowane – 113 ha



grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 137 ha.
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Rys. 2 Struktura użytków rolnych w Gminie Przyrów

10.2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Przyrów na 2019 rok
Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr V/30/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Gmina
Przyrów zawarła umowę z firmą JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 54/40,
na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
W roku 2019 na koszt Gminy Przyrów zapewniono opiekę 5 bezdomnym zwierzętom (psy).

Koszty:
Ryczałt miesięczny

Koszt odłowienia 1 szt.
zwierzęcia

492 zł brutto

1250 zł brutto

W ramach Programu Gmina umożliwiła właścicielom również uzyskanie dofinansowania kosztów zabiegu
sterylizacji samic lub kastracji samców tych zwierząt, w wysokości 50 % poniesionych kosztów, lecz nie
więcej niż 100 złotych brutto na 1 zwierzę domowe. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi psów
i kotów do 2 sztuk zwierząt rocznie.
W roku 2019 zostały złożone 44 wnioski o przyznanie dofinansowania do zabiegu sterylizacji/kastracji
zwierząt. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.
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Właściciel może uzyskać dof inansowanie kosztów zabiegu sterylizacji samic lub kastracji
samców tych zwierząt w wysokości 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 100
złotych brut to na 1 zwierzę domowe

Zabieg musi być udokumentowany fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza
weterynarii nie wcześniej niż 30 dni od złożenia wniosku o dof inansowanie

Dof inansowanie przysługuje właścicielowi psów i kotów do 2 sztuk zwierząt rocznie

Dof inansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów otrzymają właściciele, którzy
dopełnili obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Udokumentowanie
wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa na właścicielach psów

Gmina Przyrów zawarła umowę z Mokros-Projekt Jacek Mokros, ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice,
na całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Przyrów.

Ryczałt miesięczny

Koszt przyjęcia 1 szt. zwierzęcia
gospodarskiego

123 zł brutto

369 zł brutto

Za odbiór zwłok bezpańskich, padłych zwierząt lub ich części na terenie Gminy Przyrów w 2019 r.
odpowiedzialna była firma JASTA Sp. z o. o., ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Koszt przyjęcia 1 szt. padłego
zwierzęcia
248,40 zł brutto

11. Bezrobocie
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu zarejestrowanych było 145 osób
z terenu Gminy Przyrów, w tym 68 kobiet i 77 mężczyzn (w stosunku do końca 2018 r. wystąpił spadek
bezrobotnych o 16 osób).
Niezmiennie poważny problem stanowią osoby bezrobotne, pozostające przez dłuższy czas bez
zatrudnienia. Długie pozostawanie bez pracy jest bowiem nie tylko problemem ekonomicznym, ale także
niekorzystnie wpływa na psychikę osoby bezrobotnej. Stan osób bezrobotnych, będących długotrwale bez
pracy na koniec 2019 r. wynosił 79 osób.
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Urząd Gminy w Przyrowie, współpracując z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, organizuje
stanowiska pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Jest także organizatorem miejsc
odbywania stażu dla skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych. Urząd zawiera także porozumienia
w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, które aktywizują osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, stwarzając dla nich miejsca pracy.

LICZBA BEZROBOTNYCH
2010

271

2014

301

2018

161

2019

145

12. Działalność gospoarcza
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, wpisanych jest 175 podmiotów, mających główne miejsce wykonywania
działalności na terenie Gminy Przyrów, w tym 47 podmiotów handlowych, 94 usługowe,
26 produkcyjnych i 8 innych. W ciągu 2019 roku 14 podmiotów rozpoczęło działalność, a 8 podmiotów
zaprzestało jej prowadzenia. Na terenie Gminy działa jeden duży zakład, zatrudniający powyżej 50 osób.

LICZBA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
2006

139

2010

160

2014

168

2018

169

2019

175
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13. Bezpieczeńtwo
Teren Gminy Przyrów obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Koniecpolu, który w 2019 roku
przeprowadził na obszarze Gminy 260 interwenci policyjnych, w tym 219 w miejscach publicznych oraz
41 interwencji domowych. Odnotowano 8 przestępstw, w tym m. in. uszkodzenie mienia – 2 przestępstwa,
kradzież – 3 przestępstwa, nietrzeźwi kierujący pojazdem mechanicznym – 3 przestępstwa. Na terenie naszej
Gminy odnotowano 31 zdarzeń drogowych (kolizje drogowe).
Nad bezpieczeństwem pożarowym czuwa 6 jednostek OSP, które posiadają 11 samochodów gaśniczych
(8 samochodów średnich i 3 lekkie). OSP Przyrów i OSP Wiercica funkcjonują w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. W roku 2019 jednostki uczestniczyły w 153 zdarzeniach, z czego 97 to pożary.
Jednostki są sukcesywnie wyposażane w niezbędny sprzęt ratowniczy i sprzęt ochrony osobistej strażaków.

14. Administracja
14.1. Polityka kadrowa, zarządzanie zasobami i doskonalenie zawodowe
W roku 2019 kontynuowano, zastosowaną w latach ubiegłych, politykę zatrudnienia. Zatrudnienie
utrzymywano na ustalonym poziomie. W przypadku stanowisk urzędniczych pracowników przechodzących
na emerytury, w razie potrzeby zastępowano pracownikami pozyskanymi w drodze naboru na wolne
stanowisko pracy. Na bieżąco uzupełniano też braki kadrowe na stanowiskach pomocniczych. Szansę
zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych otrzymywały osoby, które wzorowo wypełniały swoje
obowiązki, wynikające z zawartych umów o organizację stażu oraz robót publicznych dla bezrobotnych,
kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy
w Przyrowie na koniec 2019 r. wynosił 23 osoby (urzędnicy i pracownicy na stanowiskach pomocniczych
i obsługi).
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Rozwijając potencjał naszych pracowników, w dalszym ciągu skupiamy się przede wszystkim
na doskonaleniu ich kompetencji poprzez udział, zarówno w dostępnych na rynku szkoleniach otwartych,
jak i szkoleniach zamkniętych, odpowiadających potrzebom Urzędu. Współpracujemy z najlepszymi
firmami szkoleniowymi, oferującymi doświadczonych i kompetentnych trenerów. Dysponujemy również
budżetem na szkolenia, wystarczającym na zaspokojenie potrzeb pracowników w tym obszarze. Urząd
dysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą swoje umiejętności. Niepokojący jest
jednak fakt, że coraz trudniej pozyskać pracowników z wysokimi kwalifikacjami. Niestety na tym polu
często przegrywamy walkę z sektorem prywatnym, gdzie specjaliści mają szansę na uzyskanie znacznie
lepszych

warunków

finansowych

zatrudnienia.

W

Urzędzie

Gminy

zatrudnialiśmy

łącznie

20 pracowników stałych, w tym 3 osoby obsługi technicznej i 17 urzędników oraz 3 osoby w ramach
umowy z Urzędem Pracy.

14.2. Decyzje i Umowy
Urząd wydał łącznie 4489 decyzji administracyjnych, będących w kompetencji Gminy:
 Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów:
W roku 2019 wpłynęło:
- 35 zgłoszeń od mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących zamiaru usunięcia drzew/-a,
- 4 wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/-a,
- wydano 4 decyzje.

 Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
- Brak wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- W 2019 r. zezwolenie na prowadzenie w/w działalności na terenie Gminy Przyrów posiadały
3 firmy.

p
.

Nazwa firmy, siedziba i adres /
imię i nazwisko przedsiębiorcy,

Rodzaje odbieranych
odpadów ciekłych

1.

Usługi Transportowe - Asenizacyjne – Mechanika
Pojazdowa Krzysztof Mysłek
ul. Słoneczna 4
42-265 Dąbrowa Zielona

ciekłe odpady bytowe
pochodzące z gospodarstw
domowych

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
ul. Leśna 3/1
42-253 Janów

ciekłe odpady bytowe
pochodzące z gospodarstw
domowych

23

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
EKO-TECH Sp. J
A. Mierzwa i W. Kurpaski
ul. Sienkiewicza 116/5
50-347 Wrocław

3.



ścieki przemysłowe

Zamówienia publiczne:
◦ ilość umów zawartych przez Gminę Przyrów – 77;
◦ ilość postępowań przeprowadzonych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – 8;
◦ ilość postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy (na podstawie art.4 pkt 8) – 36.



Dowody osobiste:

◦ ilość wydanych dowodów osobistych – 380.
14.3. Uchwały Rady Gminy
Rada Gminy w Przyrowie w roku 2019 podjęła 60 uchwał, z czego:

 28 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
 32 objęte były nadzorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach;

 22 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru:
 Wojewoda Śląski wydał 4 rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność uchwał:
- Uchwała Nr II/17/2018 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 1.02.2019 r.
- Uchwała Nr VI/40/2019 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 26.07.2019 r.
- Uchwała Nr VII/46/2019 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 31.10.2019 r.
- Uchwała Nr VIII/48/2019 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 28.11.2019 r.
 Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęła żadnego postępowania nadzorczego wobec uchwał
podjętych przez Radę Gminy i nie stwierdziła nieważności żadnej uchwały.

14.4. Czynności z zakresu USC
Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego – 55;
Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 402;
Ilość wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 15;
Ilość zmigrowanych aktów do rejestru stanu cywilnego – 254.
USC – 1 decyzja
Stypendia dla uczniów – 13 decyzji .
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15. Finanse gminy
Ponieważ sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi odrębne opracowanie, w tym punkcie
przedstawię dane wskaźnikowe budżetu i zadłużenie.
Plan

Wykonanie

%

18 048 122,61

18 047 003,20

99,99

- dochody bieżące

15 477 485,56

15 617 473,80

100,90

- dochody majątkowe

2 570 637,05

2 429 529,40

94,51

18 791 815,62

18 190 852,12

96,80

- dochody bieżące

14 213 858,62

13 712 267,01

96,47

- dochody majątkowe

4 577 957,00

4 478 585,11

97,82

3. Deficyt
(wynik budżetu: Dochody – Wydatki):

- 743 693,01

143 848,92

-

4. Nadwyżka bieżąca
(dochody bieżące - wydatki bieżące)

1 263 626,94

1 905 206,79

151%

1. Dochody ogółem, z tego:

2. Wydatki ogółem, z tego:

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 86,53%.
Wg źródeł, wykonanie dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

 Subwencja z budżetu państwa 5 536 955 zł (30,68%);
 Udziały w podatku doch. od osób fiz. 2 233 551 zł (12,37%);
 Udziały w podatku doch. od osób pr. 2 185,85 zł (0,01%);
 Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne (Śl.U.W, KBW) 4 734 491,99 zł (26,23%);
 Środki celowe na zadania inwestycyjne i bieżące krajowe 434 211,02 zł (FOGR, WFOŚiGW,
Konkurs Inicjatyw Lokalnych, UM-Piękna Wieś Woj. Śl. Fundusz Sprawiedliwości dla OSP, UM
- zakup samochodu dla OSP (2,4%);

 Dochody z tyt. środków UE 1 847 429,36 zł (10,23%);
 Pozostałe dochody 3 258 178,98 zł (18,05%);
W strukturze wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wyniosły 4 478 585,11 zł, tj. 97,82%, z czego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
o FP. 3 227 831,02 zł, w tym główną kwotę stanowi wydatek na przebudowę drogi w miejscowości Sygontka
1.866.430,44 zł.
W strukturze wykonanych wydatków bieżących najwyższą pozycję kwotowo w budżecie stanowił dział –
Oświata i wychowanie w kwocie 4 677 416,53 zł oraz 855-Rodzina w kwocie 3 927 823,75 zł.

25

Gmina na dzień 31.12.2019 r. posiadała zobowiązania w kwocie 561 124,33 zł, z tego z tyt. dostaw i usług
102 345,38 zł. Pozostałą kwotę stanowiły zobowiązania tyt. wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki w ramach
Funduszy Sołeckich wyniosły 187 626,24 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiada następujące zobowiązania finansowe:


kwotę 2 338 001,68 zł, stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW, EFRWP oraz kredyt w KBS
O/Niegowa F/Przyrów, co stanowi 12,95% wykonanych dochodów gminy;



pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków UE 1 105 883,23 zł dla zadania: „Przebudowa
drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka.” Gmina obecnie
oczekuje na zwrot środków, na podstawie złożonego wniosku o płatność.

Urząd Gminy, jak i jednostki organizacyjne, nie posiadają zadłużenia przeterminowanego.
Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019r. Gmina Przyrów otrzymała pozytywną
opinię RIO.

KWOTA ZADŁUŻENIA (w zł)

% ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW
WYKONANYCH

2016

1910522

15,23

2017

1775547

11,00

2018

3154449

18,35

2019

3443885

12,95

20
18
16
14
12
KWOTA ZADŁUŻENIA W MLN
% ZADŁUŻENIA W STOSUNKU
DO DOCHODÓW WYKONANYCH
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2
0
2016
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2018
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16. Mienie Gminy
Poza urządzeniami infrastruktury, Gmina posiada szereg nieruchomości, m.in. takich, jak: budynek UG,
budynki szkół w Przyrowie, Woli Mokrzeskiej, Zalesicach, Zarębicach, świetlice wiejskie w Sygontce,
Sierakowie, przedszkole w Przyrowie, budynek Ośrodka Zdrowia i apteki, budynek administracyjno biurowy po GS, szatnia Klubu Sportowego „Piast Przyrów”, plac z wiatami przeznaczony na zbyt lokalnych
produktów i usług, plac po obwodzie drogowym w Juliance, blok mieszkalny w Zalesicach, plac i wiaty
magazynowe oraz budynek po byłej piekarni w Przyrowie.
Łączna powierzchnia gruntów posiadanych przez Gminę to 261,17 ha. – w roku 2019 wzrost o 3,9 ha.
Gmina przejęła na podstawie decyzji 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2,8 ha. Sprzedane
zostały 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1 ha.
WARTOŚĆ NETTO MIENIA GMINY WG DANYCH BILANSOWYCH ZA 2019R.
Majątek trwały

Wartość

Grunty

3 313 748,35

Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej

26 413 466,61

Urządzenia techniczne i maszyny

136 981,92

środki transportu

281 638,12

Inne środki trwałe umarzane stopniową amortyzacją

61 837,52

Ogółem środki trwałe

33 033 551,47

Wart. n i p (programy i licencje)

193,50

Wartość księgowa mienia całkowicie umorzonego, tzw. wyposażenia we wszystkich jednostkach, wynosi
728 849,98 zł (sprzęt poniżej zł. 10.000,-)
Środki trwałe, które zwiększyły wartość mienia w stosunku do roku 2018 to m.in.:

 grunty o kwotę 67 000,00 zł.
 budowle o kwotę 4 228 945,88 zł, co stanowi wartość budowli tj. kanalizacja z przepompowniami
w Sygontce, zwiększenie wartości placów zabaw w m. Wiercica i Staropole, wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu w m. Przyrów oraz drogi transportu rolnego w m. Wiercica (otrzymane
od Starostwa Powiatowego w Częstochowie).

 pomnik Króla Kazimierza w m. Przyrów 47 668,68 zł.
Wartość wyposażenia i drobnego sprzętu zmieniła swoją wartość o kwotę + 127 726,57 zł.
Dochody związane z mieniem wykonane w 2019 roku:

 najem lokali mieszkalnych i użytkowych 137 348,65 zł.
 czynsze ob. łowieckich i gruntów rolnych 14 498,15 zł.
 użytkowanie wieczyste 420 zł.
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 sprzedaż nieruchomości (w miejscowości Wiercica i Smyków) 152 579,91 zł.
 trwały zarząd – 314,85 zł.

17.

Inwestycje gminne zrealizowane w roku 2019

W roku sprawozdawczym Gmina Przyrów zrealizowała następujące inwestycje:

 ,,Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980mb. w obrębie Zarębice,
nr dz. 32/2, 33, 34, 49 k.m.13 – sołectwo Zarębice i w obrębie Bolesławów, nr dz. 442/1 –
sołectwo Bolesławów, gmina Przyrów” Całkowita wartość inwestycji wyniosła 601 916,01 zł,

z czego 245 000 zł to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W wyniku realizacji operacji
powstała droga o długości 980 m.b.

Droga transportu rolnego - obręb Bolesławów i Zarębice
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 "Przebudowa drogi gminnej nr 699013S i nr 699023S wraz z budową miejsc
postojowych w miejscowości Sygontka gm. Przyrów". Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 1 955 463,18 zł. Na wykonanie tego zadania pozyskano środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie 1 132 977 zł. W wyniku realizacji operacji powstała droga o długości
980 m.b.

Przebudowana droga gminna nr 699013S i nr 699023S w miejscowości Sygontka
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 "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego
rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów ”. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 298 608,45 zł. Na wykonanie tego zadania pozyskano środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie 94 169 zł. W wyniku realizacji operacji powstał lokalny rynek zbytu
dla wystawców posiadających produkty lokalne.

Lokalny rynek zbytu w Przyrowie

18. Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną
do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości Gminy zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. Finansowanie zadań odbywa się ze środków budżetu państwa oraz Gminy.
W 2019 r. GOPS realizował zadania wynikające z niżej wymienionych ustaw:

 o pomocy społecznej,
 o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 o świadczeniach rodzinnych,
 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 o systemie oświaty – w części dotyczącej stypendium i zasiłków szkolnych,
 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 o Karcie Dużej Rodziny,
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 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 innych ustaw,
 rozporządzeń.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej
O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy
społecznej. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków, to trudna sytuacja życiowa osoby lub
rodziny spowodowana: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością,
długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach niepełnych, wielodzietnych itp.
Zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej:

 zasiłki celowe i pomoc w naturze, z których skorzystało 57 rodzin - wypłacono kwotę 41 074 zł,
 udzielenie schronienia dla 1 osoby w Centrum Interwencji Kryzysowej – 16 394 zł,
 dożywianie w szkołach, które przyznano dla 44 uczniów oraz zasiłki celowe na dożywianie uczniów
uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych z rodzin najuboższych i osób bez dochodów – dla
50 osób. Pomoc była realizowana w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ogólny koszt
realizacji programu wyniósł 65 043 zł, z czego kwota 26 043 zł to środki własne Gminy stanowiące
40% całego zadania, natomiast 39 000 zł to kwota z dotacji celowej budżetu państwa stanowiąca
60% zadania.
GOPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym – Podprogram 2019. W ramach programu w 2019 r. wydano ok. 13 ton artykułów
żywnościowych (liczba paczek 1000 szt.). Pomoc otrzymały 253 osoby. Koszty realizacji ze środków
własnych gminy to kwota 3 000zł. – są to koszty transportu.
Usługi opiekuńcze u osób starszych i niepełnosprawnych wykonywane były u 23 podopiecznych. Ponadto
GOPS przystąpił do ,, Programu 75+", na realizację którego otrzymał kwotę 18 172 zł.
Przyznano zasiłki okresowe dla 13 rodzin, na łączną kwotę 12 476 zł. Głównymi powodami korzystania
z zasiłków okresowych są: bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.
Praca socjalna realizowana jest na bieżąco w rodzinach podopiecznych.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt – 4 osoby – 94 643,59 zł.
Zapewnienie środków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – kwota 248 886,68 zł.
Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej:



zasiłki stałe – przyznane dla 29 osób na kwotę 174 850,24 zł,



składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – kwota 10 664 zł,

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

 zasiłki rodzinne
 dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
o samotnego wychowywania dziecka,
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o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
o rozpoczęcia roku szkolnego,
o na pokrycie wydatków związanych z podjęciem nauki poza miejscem zamieszkania,
o wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /troje dzieci i więcej/,
o urodzenia dziecka
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 zasiłek pielęgnacyjny ,
 świadczenie pielęgnacyjne,
 zasiłek dla opiekunów,
 specjalny zasiłek opiekuńczy,
 świadczenie rodzicielskie
 zaliczka alimentacyjna
 świadczenie „ pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 500+”
 świadczenie ,, Dobry Start”
 zadania określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
– 41 911 zł.
Świadczenie wychowawcze – wypłacono dla 526 dzieci na kwotę 2 571 874,40 zł.
Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 258 rodzin, z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka – 31 osób, z zasiłku pielęgnacyjnego – 56 osób, ze świadczenia pielęgnacyjnego – 8 osób,
ze specjalnego zasiłku opiekuńczego – 6 osób, ze świadczenia rodzicielskiego – 15 osób, z zasiłków
dla opiekunów – 4 osoby.
Na ww. świadczenia wypłacono kwotę 910 294 zł.
Zwroty ze świadczeń rodzinnych i dodatków – kwota 11 252 zł i świadczenia wychowawczego 500+ kwota 12 210,90 zł (nienależnie pobrane) i odsetki 833,87 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 15 osobom na łączną kwotę 70 320 zł.
Kwoty zwrócone w 2019 r. przez dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, wynoszą wraz z odsetkami 27 902 zł, z czego dochody budżetu gminy stanowią kwotę
122 103 zł. Pozostałą kwotę wraz z odsetkami, zwrócono do budżetu państwa.
Postępowanie w sprawie dłużników alimentacyjnych przeprowadzono u 47 osób.
Zadania określone w ustawie o systemie oświaty – pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.
Stypendium otrzymało 16 uczniów, natomiast zasiłek szkolny 2 uczniów (400 zł.) – ogólna kwota pomocy
materialnej wyniosła 12 530 zł, w tym z dotacji 11 250 zł, a z środków własnych gminy 1 280 zł.
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Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozdzieliła kompetencje gminy i powiatu.
W ramach ww. ustawy przyznano i wypłacono Świadczenie ,,Dobry Start” dla 383 dzieci na łączną kwotę
114 900 zł.
Regulacja prawna na poziomie samorządu gminnego wprowadziła m.in. asystenta rodziny, jako dodatkowe
wsparcie adresowane do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze. GOPS w Przyrowie
zatrudnia asystenta rodziny, dla którego środki na dofinansowanie zatrudnienia pozyskiwane są rokrocznie
w ramach resortowego programu ministerstwa. W 2019 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 961 zł, środki
własne w kwocie 3 855 zł. w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej”. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia
asystenta rodziny. Pod opieką asystenta rodziny było 10 rodzin, w tym 22 dzieci.
Zgodnie z ustawą, ośrodek poniósł wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinie
zastępczej (3 dzieci) na kwotę 11 085,50 zł i koszty za pobyt dziecka umieszczonego w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (1 dziecko) – kwotę 3 346,83 zł.
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
W 2019 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie wpłynęły
3 „Niebieskie Karty”, które zostały założone przez funkcjonariuszy Policji. Zakończono procedury dla 2 NK,
a jedna będzie nadal kontynuowana w 2020 r.
W 2019 r. pomocą społeczną zostało objętych 130 rodzin (liczba osób w rodzinie – 182), natomiast pracą
socjalną zostało objętych 45 rodzin .
Ponadto od 01.03.2019 r. w strukturach GOPS działa Klub,, Senior+”, którego siedziba zlokalizowana jest
w Przyrowie przy ul. Rynek17/18. Zajęcia w klubie odbywają się w poniedziałki i czwartki, w godzinach
od 7.30 do 15.30. Ogólna kwota poniesiona na opłaty i zajęcia wyniosła 60 000,00 zł. Z programu
otrzymaliśmy 40 % tj. 24 000,00 zł, natomiast środki własne to 60 % tj. 36 000,00 zł. Program obejmuje
30 uczestników, a złożonych jest 50 deklaracji członkowskich. W ramach programu odbyły się cykliczne
zajęcia dla seniorów: warsztaty z rękodzieła, zajęcia z fizjoterapeutą (masaże, ćwiczenia ogólno
usprawniające), zajęcia z instruktorem muzyki, zajęcia kulinarne, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty
pielęgnacyjno - wizażowe, spotkanie z policjantem oraz z psychoterapeutką. Odbyły się dwie wycieczki (do
Wrocławia i do Czernej). Został również zorganizowany wyjazd na koncert operetkowy do Dąbrowy
Górniczej. Seniorzy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne,
uroczyste spotkanie integracyjne seniorów, udział w dożynkach gminnych, uroczystość z okazji Dnia
Seniora, mikołajki oraz spotkanie wigilijne.
GOPS w Przyrowie w 2019 r. zatrudniał 10 pracowników, w tym: kierownika, 3 pracowników socjalnych,
2 opiekunki, księgową, 2 pracowników ds. realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczenia
wychowawczego, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia Dobry Start, funduszu alimentacyjnego
i postępowania wobec dłużników, 1 asystenta rodziny (część etatu z programu).
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Ogółem wydatki na realizację zadań własnych i zleconych GOPS w Przyrowie w 2019 r. wyniosły:
W tym: Zadania zlecone § 2010

- 1 207 059,20

§ 2060

- 2 605 352,62

Zadania dofinansowane z § 2030

-

374 013,41

Zadania własne

-

610 354,23

RAZEM:

4 796 779,46

19. Kultura i sport
Gmina prowadzi Gminny Ośrodek Kultury, w którym zatrudnione są dwie osoby działalności merytorycznej,
co stanowi dwa etaty oraz instruktorzy do prowadzenia zespołów i kół zainteresowań, wynagradzani
za godziny pracy.
W roku 2019 GOK zrealizował następujące inicjatywy:

 Akcja zima – Ferie Zimowe 2019.
Zajęcia świetlicowe (blok gier i zabaw), zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne dla członków ZPiT
i

uczestników

akcji

zima,

karnawałowy

bal

przebierańców,

wycieczki

rekreacyjne

do aqua parku w Dąbrowie Górniczej;

 udział obrzędowej grupy kolędniczej z Sygontki w XXII Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych
„HERODY 2019”. I nagroda – organizacja wyjazdu grupy na Ogólnopolski Karnawał Góralski
w Bukowinie Tatrzańskiej – pokrycie całkowitych kosztów transportu i zakwaterowania członków
grupy;

 współorganizacja II Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Przyrów Winter Futsal Cup”
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie;

 uroczysty koncert ZPiT "Przyrowskie Nutki" w dniu 17.03.2019 roku, podczas obchodów
z okazji 650 – lecia Przyrowa, wydanie okolicznościowego folderu, zakup banerów reklamowych,
oraz organizacja i nagłośnie ceremonii odsłonięcia pomnika Króla Kazimierza na płycie rynku
i w hali sportowej;

 Gminny Konkurs Recytatorski, organizowany w ramach eliminacji do XXXI Regionalnych Spotkań
z Poezja i Prozą " wrażliwość na słowa";

 X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Plastyczny na: Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik
Wielkanocny, adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu regionu
częstochowskiego. W konkursie

brało udział

15

placówek

oświatowo-wychowawczych

z terenu 10 gmin, zaproszonych na galę wręczenia nagród, połączoną z warsztatami oraz degustacją
potraw wielkanocnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 4.700,00 zł, dofinansowanie
ze środków Starostwa Powiatu Częstochowskiego to kwota 1.200,00 zł, dofinansowanie
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie to kwota 800,00 zł.;
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 organizacja wyjazdu – przygotowanie wokalno-sceniczne do prezentacji stołów wielkanocnych
wystawianych w gminie Mstów. Gminę Przyrów reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Zarębic;

 wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca "Przyrowskie Nutki" do Warszawy i koncert podczas Pikniku
owocowo-warzywnego pn.:"Poznaj dobrą żywność” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Krajową Radę Izb Rolniczych;

 organizacja imprezy folklorystycznej tj. XVI Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych
i Folklorystycznych KGW "Przyrów 2019", z gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn oraz
Przyrów. Impreza organizowana cyklicznie od 2003 roku, współorganizowana przez Gminne
Ośrodki Kultury gmin biorących udział w przeglądzie. Koszty organizacyjne obejmowały koszty
transportu, nagrody dla zespołów oraz poczęstunek biesiadny;

 organizacja wyjazdu reprezentacji Gminy Przyrów na IV Spartakiadę Gmin Powiatu
Częstochowskiego – "Olsztyn 2019";

 udział ZPiT "Przyrowskie Nutki" i występy sceniczne wszystkich grup wiekowych w JURA ROK
FESTIWAL – KŁOBUCK 2019;

 Dni Przyrowa z Jurajska Rybą – dwudniowa impreza plenerowa, organizowana w ramach projektu
o tym samym tytule na terenie rekreacyjno- sportowym „Brzózki” w Przyrowie. Środki pozyskane
z projektu na ten cel i całkowity koszt imprezy to kwota - 21.700 zł.;

 "Akcja Lato" – współorganizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjazd nad Morze
Bałtyckie z Krajową Radą Izb Rolniczych. Oferta skierowana była do dzieci rolników z terenu
gminy Przyrów;

 organizacja wyjazdu ZPiT' Przyrowskie Nutki" na XXV Festiwal Folklorystyczny "BALKAN FOLK
FEST" – Bułgaria 2019. Wyjazd dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, połączony z wypoczynkiem.

 udział reprezentacji gminy KGW Przyrów w Dożynkach Powiatowych w Koniecpolu;
 Dożynki Gminne – Przyrów 2019, organizacja festynu dożynkowego połączonego z Piknikiem
owocowo-warzywnym, we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, konkurs wieńców
dożynkowych oraz oprawa artystyczna i techniczna imprezy;

 współorganizacja II Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych z terenu powiatu
częstochowskiego w gminie Poczesna;

 organizacja warsztatów florystycznych pn. "Dekorujemy groby na Święto Zmarłych",
przedsięwzięcie kierowane do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przyrów –
współpraca ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, oddział Częstochowa;

 impreza mikołajkowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów. W programie przedstawienie
teatralne, pokaz iluzjonistyczny oraz wręczenie paczek przez Mikołaja;

 organizacja V Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty
Częstochowskiego i Wójta Gminy Przyrów, pod hasłem 650-lat Przyrowa;
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 XI Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Częstochowskiego –
w turnieju uczestniczyły reprezentacje 5-ciu gmin: Dąbrowa Zielona, Kamienica Polska, Mstów,
Przyrów oraz Widzów;


organizacja Florystycznych Warsztatów Bożonarodzeniowych dla KGW Staropole – miejsce
spotkania sala OSP Staropole;

 III Spotkanie Opłatkowe dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przyrów.
Uroczystość organizowana cyklicznie, co roku w innym sołectwie;
W Gminnym Ośrodku Kultury działają:

 ZPiT Przyrowskie Nutki” - trzy grupy wiekowe – 60 osób;
 Zespół Gimnastyki Artystycznej we współpracy z ZSP w Przyrowie – 55 osób;
 koło plastyczne, skupiające około 20 uczestników;
 nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne – 12 osób;
 zajęcia aerobiku – dla mieszkańców gminy Przyrów – 10 osób;
 zespoły ludowe „Przyrowianki”, „Zalesianki”, „Cyganeczki” – 40 osób.
Ponadto GOK współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, działającymi na terenie Gminy:


KGW Zarębice,



KGW Przyrów,



KGW Sygontka,



KGW Zalesice.

20. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie składa się z biblioteki głównej w Przyrowie, która mieści
się na parterze budynku Urzędu Gminy oraz dwóch filii: w Sygontce i Woli Mokrzeskiej.
Biblioteka od 1 stycznia 2001 r., Uchwałą Rady Gminy została Instytucją Kultury i jest samodzielną
jednostką wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury .
Zbiory biblioteczne
W roku sprawozdawczym przy dokonaniu zakupów kierowano się potrzebami czytelników. Znaczna część
zakupionych

woluminów

to

literatura

dla

dorosłych,

książki

dla

dzieci,

młodzieży

i studentów. Pracownicy Filii sami decydowali o zakupie książek do swoich placówek.
Książki zostały zakupione głównie u dystrybutorów dostarczających książki do bibliotek oraz
w księgarniach internetowych AZYMUP, PLATON, EDYP, DOBRA KSIĄŻKA.
W roku sprawozdawczym zakupiono ogółem 684 książki na wartość 12 662 zł. w tym ze środków
samorządowych zakupiono 357 książek o wartości 6 662 zł.
Z dotacja MKiDN zakupiono 327 książek o wartości 6 000 zł.
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Prenumerata czasopism
GBP Przyrów w roku 2019 prenumerowała 2 czasopisma: Poradnik Bibliotekarza oraz 1 czasopismo
regionalne. Dużo kolorowych czasopism zostało przekazanych przez naszych czytelników.
GBP uczestniczyła w finansowaniu i współredagowaniu kwartalnika „ECHO GMINY PRZYRÓW”. Koszt
tego zadania to 11 373 zł.
Dla uświetnienia 650 rocznicy lokacji Przyrowa, z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyrowie, została wydana bajeczka o historii Przyrowa, napisana przez popularnego autora książeczek
dla dzieci – Pana Wiesława Drabika. Publikacja ta współfinansowana była z środków Gminnego Ośrodka
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie. Materiały wykorzystane do napisania i zilustrowania
bajki, zostały przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
Stan księgozbioru na koniec 2019 roku

21 690 woluminów w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie

12 052 woluminów

Filia Sygontka

5 705 woluminów

Filia Wola Mokrzeska

3 933 woluminów

Liczba mieszkańców w roku 2019 wynosiła

3 757

Liczba czytelników na 100 mieszkańców

10,6

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców

162,3

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 18,7
Biblioteka główna w Przyrowie, tak jak i filie w Sygontce oraz w Woli Mokrzeskiej, umożliwiają bezpłatny
dostęp do komputera i możliwość korzystania z Internetu. Biblioteka oprócz działalności podstawowej,
prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną:
Czytelnictwo, promocja i działalność informacyjna
Na ogólną liczbę 390 czytelników – 213 osób to czytelnicy dorośli.
Jak co roku, w miesiącu lutym, zorganizowano spotkanie z czytelnikami, którzy uzyskali największą liczbę
przeczytanych książek w poprzednim roku. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze,
a laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Spotkania autorskie zorganizowane w 2019 roku:


18 marca – spotkanie z Wiesławem Drabikiem;



30 kwietnia – spotkanie z pisarką, Pania Justyną Chrobak;



30 października – spotkanie dzieci z pisarzem Romanem Pankiewiczem;



15 listopada – wieczór autorski z Marcinem Ziernickim.

Akcje czytelnicze i święta książki:


7 czerwca – ogólnopolska akcja „Jak nie czytam jak czytam”;



5 października – Noc bibliotek.
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W miesiącu październiku 2019 r., w bibliotece w Przyrowie oraz Filii w Sygontce, przeprowadzono
pasowanie na czytelnika uczniów klasy I Szkoły Podstawowej.

Spotkanie to miało bardzo uroczysty

charakter. Uczestniczyło w nim około 40 uczniów.
Pracownicy biblioteki zaobserwowali niewielki wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci
i młodzieży, na co znaczący wpływ miał ich udział w akcji Mała Książka Wielki Człowiek.
Zarówno w bibliotece w Przyrowie, jak i w Filii w Sygontce, zostały przeprowadzone także lekcje
biblioteczne, warsztaty, szkolenia oraz konkursy.
Biblioteka tworzy i uzupełnia komputerową bazę danych o zbiorach, na ogólnopolskiej stronie internetowej
w.bibliotece.pl.
Biblioteka otrzymała 21 darów o wartości 369 zł. Książki zostały pozyskane z prywatnych zbiorów naszych
czytelników.
Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę – ogółem 23 560 zł, w tym 17 560 zł z Instytutu Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, 6 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na przestrzeni lat Biblioteka współpracowała i nadal współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Przyrowie, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej, Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz Klubem Seniora w Przyrowie.

21. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016-2022
Gmina Przyrów realizuje PRL poprzez działania w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz pozostałych
spraw pozostających w kompetencji Gminy. Szczegółowe działania przedstawione zostały w poszczególnych
rozdziałach raportu.
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