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Szanowni Państwo! 

Poniżej przedstawiam Raport o stanie Gminy Przyrów za rok 2020. 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. 

                                                                                          Wójt Gminy Przyrów 

                                                                                               Robert Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. 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. 

2. Ludność i migracja 

Gminę Przyrów, na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamieszkiwało 3685 mieszkańców, w tym 

1825 mężczyzn i 1860 kobiet. W tzw. wieku "produkcyjnym" jest 2227 osób, co stanowi 

60,4% wszystkich zamieszkałych na obszarze naszej gminy, 823 mieszkańców to emeryci 

(22,3%), natomiast 635 osób, to dzieci i młodzież do 18 lat (17,3%). Należy zwrócić uwagę 

na stale zmniejszającą się ilość mieszkańców. W ostatnim roku nastąpił spadek o 34 

osoby. Zmniejszył się również udział osób w wieku produkcyjnym o 47 osób. 
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Migracja w poszczególnych miejscowościach gminy: 

Miejscowość 2019 2020 saldo urodzenia zgony 

Aleksandrówka     95 98 +3 2 2 

Bolesławów   157 158 +1 2 1 

Julianka   107 102 -5 1 3 

Knieja     33   33 0 0 0 

Kopaniny     22 22 0 0 1 

Przyrów 1124 1124 0 12 15 

Sieraków    228 222 -6 0 5 

Smyków      67 66 -1 0 1 

Stanisławów      87 80 -7 1 2 

Staropole    234 230 -4 1 3 

Sygontka    259 253 -6 1 9 

Wiercica    221 221 0 2 2 

Wola Mokrzeska     359 357 -2 1 2 

Zalesice    367 366 -1 3 3 

Zarębice    359 353 -6 3 6 

Ogółem   3719 3685 -34 29 55 

Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w okresie: 2020.01.01 – 2020.12.31 



7 

 

POBYT CZASOWY: 

Ilość zameldowań na pobyt 

czasowy: 

 

27 

w tym cudzoziemców: 11 

Ilość wymeldowań z pobytu 

czasowego: 

 

6 

w tym cudzoziemców: 0 

POBYT STAŁY: 

Ilość zameldowań na pobyt 

stały: 

 
83 

w tym cudzoziemców: 0 

Ilość zameldowań spoza 

gminy: 

 
38 

Ilość wymeldowań z pobytu 

stałego: 

 
116 

w tym cudzoziemców: 0 

 

ZDARZENIA USC: 

Ilość urodzeń mieszkańców: 29 

Ilość zgonów mieszkańców: 55  

3. Planowanie przestrzenne 

Z końcem roku 2020, Rada Gminy Przyrów podięła uchwały o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

wyodrębnionych obszarów w Gminie Przyrów, w granicach administracyjnych sołectwa 

Sieraków, sołectwa Sygontka, sołectwa Staropole oraz sołectwa Zalesice.  

Podjęto również uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmujące całą Gminę  

w jej granicach administracyjnych. Celem podjętej zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów, jest 

umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, umożliwienie 
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mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny  

z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju Gminy oraz uwzględnienie uwarunkowań 

wynikających ze zmian stanu prawnego. Wprowadzenie ww. zmian służyć będzie 

zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju Gminy. 

W roku 2020 wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy, wystawiono 94 zaświadczenia  

i 32 wypisy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

4. Oświata 

Na terenie Gminy Przyrów funkcjonuje jeden publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny, 

będący jednostką organizacyjną Gminy, w skład którego wchodzą następujące placówki:  

Szkoła Podstawowa w Przyrowie licząca 192 uczniów oraz Gminne Przedszkole  

w Przyrowie, do którego uczęszcza 72 dzieci. Na naszym obszarze działają również 

niepubliczne szkoły podstawowe: NSP w Woli Mokrzeskiej (41 uczniów) i NSP  

w Zalesicach (40 uczniów),  prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Przyrów oraz oddziały przedszkolne w Woli Mokrzeskiej (21 dzieci) i w Zalesicach  

(16 dzieci). 

 ZESPÓŁ W 

PRZYROWIE 

GIMNAZJU

M 

SP 

PRZYRÓW 

SP WOLA 

MOKRZESKA 

SP 

ZALESIC

E 

ETATY 

NAUCZYCIELI 

2018 200 25 175 41 45 51,88 

2019 182 0 182 39 45        50,15 

2020 192 0 192 41 40 48,26 
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Placówki oświatowe posiadają kotłownie, które nie wymagają stałego dozoru, co pozwoliło  

na zmniejszenie kosztów ich obsługi. Przy 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 kotła CO w NSP w Woli Mokrzeskiej. 

W publicznych placówkach obsadzonych jest 25,36 etatów nauczycielskich (20 pełnych  

i 5,36 niepełnych – razem 20 nauczycieli) oraz 12 etatów obsługi.  

W NSP w Woli  Mokrzeskiej obsadzonych jest 10,6 etatów nauczycielskich (5 pełnych  

i 5,6 niepełnych – razem 18 nauczycieli), a w NPS w Zalesicach 12,3 etatów 

nauczycielskich (7 pełnych i 5,3 niepełne – razem 20 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. 

 

5. 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 w roku 2020 zatrudniało 11 osób. 
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5.1 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 - 1261 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. 

W roku 2020 wykonane zostały 3 przyłącza wodociągowe oraz 3 przyłącza kanalizacyjne. 

 

 

5.2 Kanalizacja 
 

W miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Stanisławów, Zarębice, Wiercica, Zalesice, 

Staropole i Sygontka posiadamy 34,17 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej,  

996 szt. przykanalików do posesji oraz oczyszczalnię ścieków o wydajności 500m/dobę 

(obecnie oczyszcza ok. 216 m/dobę). Ilość  przyłączonych mieszkańców do kanalizacji 

wynosi 2756 osób, co stanowi 73,9 % ogółu mieszkańców.  
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W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oczyszczone zostało 77284 m³ 

dopływających i dowożonych ścieków. 

 

Rok WODOCIĄGI KANALIZACJA 

  

długość (km) 

 

liczba 

gospodarstw 

długość (km)  

grawitacyjna tłoczna ilość 

kanalików 

2010 66,5 1292 17,4 1,2 549 

2014 68,85 1300 21,5 6,3 744 

2018 72,8 1254 21,5 6,3 897 

2019 72,9 1258 24,49 8,02 994 

2020 72,9 1261 24,49 8,02 996 
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5.3 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

 

Zarządzeniem nr Or.0050.74.2020 Wójta 

Gminy Przyrów z dnia 19.10.2020 r. przyjęty 

został Regulamin realizacji „Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków  

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 

2020 i 2021. W 2020 roku w ramach 

Programu zrealizowano 28 inwestycji – 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączny 

koszt zadania to 368.449,94 zł, z czego 

277.200,00 zł to dofinansowanie w formie 

pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. 

 

 

W ramach Programu w grudniu 2020 r. po raz 

drugi 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”.  
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5.4 Odpady komunalne 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. 

2020, poz. 1439 z późn. zm.), Gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru                                 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 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. 

Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2020 r.:  

Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

 

 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o. o., 

Zawiercie 

ul. Podmiejska 

53 

42-400 

Zawiercie 

20 03 01 

Niesegregowane 

odpady 

komunalne 

463,46 R12 

15 01 02 

Opakowania                          

z tworzyw 

sztucznych 

73,12 
 

R12 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
20,56 

 

R12 

 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
21,64 R12 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
17,72 

R12 
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20 01 08 

Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

5,30 R3 

20 02 01 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

5,46 R3 

15 01 04 Metale 0,54 R12 

Krynicki 

Recykling 

S.A. ul. 

Iwaszkiewicza 

48/23 

10-089 Olsztyn 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
57,66 R12 

        KOS  

   SP Z O.O. 

Ul. Wodna 4 

30-556 Kraków 

20 01 23* 

20 01 35* 

     20 01 36 

Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

9,78 R12 
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Systemem odbierania odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości położone 

na terenie Gminy, gdzie powstają odpady komunalne, zarówno te zamieszkałe,  

jak i niezamieszkałe. 

Odpady zmieszane z naszej Gminy obecnie trafiają na instalację komunalną do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w  Zawierciu. W 2020 roku odpady odbierano z 1087 punktów. 

Odbiór i transport odpadów komunalnych w Gminie realizowany jest poprzez Gminny 

Zakład Komunalny w Przyrowie. Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w roku 

2020 wyniosła 675,24 Mg. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się zgodnie  

z harmonogramem z pod posesji, według ustalonych tras. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest m.in.  

od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilości domków letniskowych  

czy od ilości i wielkości pojemników na odpady komunalne oraz stawki opłaty. W roku 

2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji z dniem 1 stycznia 2020 r.), osoby posiadające 

kompostowniki, otrzymały ulgę w wysokości 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 

nieruchomości.  

Wójt Gminy Przyrów corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa  

i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

 

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

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przyrów ma na celu 

wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy. Dzięki 

Programowi, możliwe jest aplikowanie o środki zewnętrzne na działania związane                                         

z usuwaniem azbestu. Realizacja założeń Programu wpływa na poprawę stanu 

środowiska na terenie Gminy Przyrów.  
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W ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu w 2020 r. 

Gmina Przyrów złożyła do WFOŚiGW 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 2020 roku”. W ramach zadania odebrano i unieszkodliwiono wyroby 

zawierające azbest od 20 właścicieli nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie Gminy. Według inwentaryzacji /aktualizacji/ Bazy 

Azbestowej z dnia: 20.04.2021 r. do unieszkodliwienia pozostało 1823,073 Mg wyrobów 

zawierających azbest.  

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

 

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 2020r. poz. 1439 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 2020 r. do rejestru działalności gospodarczej na terenie Gminy Przyrów wpisano dwa 

podmioty, a wykreślono jednego przedsiębiorcę (wydano 1 decyzję). 

W 2020 r. wpis do RDR na terenie Gminy Przyrów posiadało 15 przedsiębiorców. 
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6. Drogi 

Gmina Przyrów zarządza siecią dróg gminnych o długości 33,642 km. W dniu 24 listopada 

2020 Rada Gminy Przyrów podjęła uchwałę Nr XVI/109/2020 w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, zgodnie z którą droga zlokalizowana  

na działkach nr 56/2 Zarębice obręb 15 k.m. 18 i nr 186 Zarębice obręb 15 k.m. 19 została 

zaliczona do kategorii dróg gminnych. Drogi gminne 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. W roku sprawozdawczym wyremontowany został odcinek 

DP 1035 – w kierunku Dąbku w Woli Mokrzeskiej. Przez teren Gminy przebiega 16,2 km 

dróg wojewódzkich, a wzdłuż nich 8550 m2 chodników, co stanowi ok. 6,4 km długości.  

W roku 2020 wyremontowane zostały dwa odcinki DW 793, zlokalizowane pomiędzy 

miejscowościami Przyrów – Julianka, o łącznej długości ok. 1,3 km. Niezbędna jest 

przebudowa DW 793 na odcinku Aleksandrówka – Julianka. 
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 DŁUGOŚĆ  
(w km) 

POWIERZCHNIA 
CHODNIKA (w m2) 

DŁUGOŚĆ 
CHODNIKA 
    (w km) 

GMINNE          33,64         21023        13,8 

POWIATOWE          20,10           6950          4,6 

WOJEWÓDZKIE          16,20           8550          6,4 

 

W roku sprawozdawczym wykonany został projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka  

ul. Zarębskiej w m. Przyrów, w związku z nowym przystankiem autobusowym, mającym 

powstać w tej lokalizacji. W dniu 22 września 2020 roku Rada Gminy Przyrów podjęła 

uchwałę nr XV/103/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy  

w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządcą jest Gmina Przyrów, gdzie do wykazu przystanków został dodany nowy 

przystanek o nazwie Przyrów-Bloki. 

W tym okresie zostały wykonane jeszcze dwa projekty docelowej organizacji ruchu: 

• dla ul. Szkolnej, ul. Rynek i ul. Lelowskiej w m. Przyrów, w związku z koniecznością 

zamontowania progów zwalniających; 

• w m. Stanisławów, w związku z lokalizacją wyświetlacza prędkości rzeczywistej. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

dla użytkowników drogi powiatowej nr 1096,  

w miejscowości Stanisławów został zamontowany 

wyświetlacz prędkości rzeczywistej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz prędkości w m. Stanisławów 
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W roku 2020 zostały zrealizowane następujące inwestycje drogowe: 

1. Przebudowa / modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 980 mb. w obrębie 

Zarębice,  nr dz. 49 k.m.13, 67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 – sołectwo Zarębice, gmina 

Przyrów: 

− koszt ogólny zadania wynosi: 443.007,10 zł, 

− kwota dofinansowania: 245.000,00 zł. 

2. Przebudowa / modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 950 mb. w obrębie 

Przyrów,  nr dz. 1348, 585, 582 - sołectwo Przyrów, gmina Przyrów: 

− koszt ogólny zadania wynosi: 295.997,68 zł, 

− kwota dofinansowania: 178.700,00 zł. 

W zakresie utrzymania dróg gminnych zostały wykonane następujące czynności: 

• bieżące remonty dróg; 

• dwukrotne wykaszanie w okresie wiosennym i jesiennym poboczy dróg gminnych;  

• uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego; 

• w okresie zimowym prowadzona była Akcja Zima, mająca na celu zimowe 

utrzymanie dróg, będących w zarządzie Gminy Przyrów.  

7. Telefonizacja i Internet 

Na terenie Gminy jest odpowiednia ilość numerów telefonicznych. Mieszkańcy  

nie zgłaszają związanych z telefonizacją problemów. Znaczna część gminy objęta jest 

siecią światłowodów wybudowaną przez firmę Orange.  

Ponadto w ramach współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa planowana jest budowa przez spółki FIBE oraz FIBE IV otwartej sieci 

światłowodowej, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim 

dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa). 

Poza tym istnieje szerokopasmowa sieć szkieletowa, wybudowana w ramach projektu  

E-Region, do której mogą się podłączyć lokalni dostawcy Internetu. 

8. Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne to ok. 560 punktów świetlnych, z czego 46 stanowi własność Gminy. 

Są to oprawy sodowe, energooszczędne oraz oprawy typu LED.  

W roku sprawozdawczym rozpoczęta została inwestycja, polegająca na dobudowie 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropole, przy drodze powiatowej Nr S1095, w 

ramach której dobudowano 11 sztuk słupów oświetleniowych.  
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W miejscowości Wiercica, zakończono dobudowę oświetlenia ulicznego, przy 

skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr S1095, polegającą na dobudowie 2 sztuk słupów 

oświetleniowych. 

Zakończono również dobudowę 11 sztuk słupów oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej 

w miejscowości Zalesice. 

 

9. Środowisko naturalne 

9.1 Program Ochrony Powietrza  
 

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (POP) został opracowany  

w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza oraz 

docelowego poziomu benzo(a)pirenu w województwie śląskim. 
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Wypełnianie obowiązku sprawozdawczego 

przez Wójta Gminy Przyrów jest realizowane 

zgodnie z ww. harmonogramem. 

W 2020 r. nie odnotowano na terenie Gminy 

Przyrów alarmu smogowego (III poziom 

ostrzegania). Przeprowadzono 4 rutynowe 

kontrole instalacji, wynikające z art. 30 i 155 

ustawy o odpadach (spalania odpadów  

w kotłach i piecach) oraz uchwały 

antysmogowej. Na terenie Gminy Przyrów,  

w miejscowości Zalesice, w dalszym ciągu 

funkcjonuje sensor pobierający dane pomiarowe dot. jakości powietrza. Dostęp do tych 

danych możliwy jest poprzez aplikację mobilną oraz stronę internetową. 

W ramach działań informacyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów 

udostępniane są również informacje o aktualnym stanie jakości powietrza:  

http://www.przyrow.pl/jakosc-powietrza-biez. 

Zgodnie z danymi przekazanymi z WFOŚiGW w Katowicach, w 2020 r. w Gminie Przyrów 

zlikwidowano 21 tradycyjnych kotłów węglowych. Zostały one zastąpione przez kotły 

węglowe 5 klasy, kotły opalane biomasą (również 5 klasy), pompy ciepła, piece gazowe 

oraz ogrzewanie elektryczne.  

W wyniku realizacji tych inwestycji uzyskano następujące efekty przedstawione na grafice: 

 

 
 

 

http://www.przyrow.pl/jakosc-powietrza-biez
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Łączny koszt ww. inwestycji to 840 tys. zł, z czego 336 tys. zł stanowi dofinansowanie  

ze źródeł zewnętrznych, w tym z programu Czyste Powietrze. 

W wyniku realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót dotyczących dostawy, 

montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, 

pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz 

budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów zostało wykonane 80 sztuk 

zestawów OZE t.j.; 70 sztuk zestawów w budynkach mieszkańców gminy i 10 sztuk  

zestawów w budynkach użyteczności publicznej (panele fotowoltaiczne – 56 szt., kolektory 

słoneczne – 18 szt., pompy ciepła – 2 szt., kotły – 4 szt.). Na powyższy cel uzyskano 

dofinansowanie z UE w ramach RPO na lata 2014 – 2020, w ogólnej kwocie na wszystkie 

trzy części zadania 1 951 510,00 zł.  

 

9.2. Rolnictwo 
 

Łączna powierzchnia gruntów na terenie Gminy wynosi 8071 ha, z czego 5241 ha 

stanowią użytki rolne, 2370 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. 

 

 

Rys. 1 Struktura gruntów w Gminie Przyrów 
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W skład użytków rolnych na terenie gminy wchodzą:  

− grunty orne – 2707 ha, 

− łąki trwałe – 1914 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. 

 
Rys. 2 Struktura użytków rolnych w Gminie Przyrów 

 

9.3   Wnioski o środki  budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwane  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Przebudowa / modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 980 mb. w obrębie 

Zarębice,  nr dz. 49 k.m.13, 67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 – sołectwo Zarębice, gmina 

Przyrów: 

− koszt ogólny zadania wynosi: 443.007,10 zł, 

− kwota dofinansowania: 245.000,00 zł. 

Przebudowa / modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 950 mb. w obrębie 

Przyrów,  nr dz. 1348, 585, 582 - sołectwo Przyrów, gmina Przyrów: 

− koszt ogólny zadania wynosi: 295.997,68 zł, 

− kwota dofinansowania: 178.700,00 zł. 
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9.4. Spis rolny 2020 
 

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) został przeprowadzony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. według 

stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Był to drugi spis rolny od momentu przystąpienia Polski 

do Unii Europejskiej.  

Podstawowym celem badania było dostarczenie informacji na potrzeby Wspólnej Polityki 

Rolnej Unii Europejskiej. Konieczność przeprowadzenia spisu wynikała również z potrzeb 

informacyjnych krajowych użytkowników danych, a przede wszystkim z weryfikacji danych 

ze źródeł administracyjnych oraz z potrzeby aktualizacji operatu do przyszłych badań 

rolniczych realizowanych w okresach międzyspisowych. Krajową podstawą prawną  

do przeprowadzenia spisu rolnego była ustawa o powszechnym spisie rolnych w 2020 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 z późn. zm.). 

Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, których 

użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne  

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

Zgodnie z harmonogramem, pierwsze dane dotyczące wyników prac spisowych  

dla poszczególnych gmin mogą być dostępne w kwietniu 2022 roku. Informacja  

o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pojawiła się już w marcu 

2021r. 

 

9.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2020 rok 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Przyrów na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/86/2020 z dnia 

21.04.2020 r. Rady Gminy w Przyrowie. 

Gmina Przyrów w roku 2020 miała zawartą umowę z firmą JUKO Sp.  z o.o. z siedzibą  

w Zawierciu,  ul. Piłsudskiego 54/40, na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.   

W 2020 r. na koszt Gminy Przyrów zapewniono opiekę 2 bezdomnym zwierzętom (1 szt. - 

pies,1 szt. – kot).  

Ryczałt miesięczny Koszt odłowienia 1 szt. zwierzęcia 

492 zł brutto 1495zł brutto 
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W ramach Programu Gmina umożliwiała właścicielom 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 właścicielom psów i kotów, do 2 sztuk zwierząt rocznie. 

 

Koszt realizacji Programu Koszt w PLN [brutto] 

JUKO  8 894,00 

Kastracja/sterylizacja zwierząt należących 

do mieszkańców Gminy Przyrów 

- psy - 10 szt. 

- koty - 19 szt. 

2 230,70 

Inne:  

- karma dla kotów wolnożyjących, 

- sterylizacja bezdomnych zwierząt 

przekazanych do adopcji  

3 815,63 

RAZEM: 14 940,33 

 

W 2020 r. Gmina Przyrów miała podpisaną 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 

Ilość odebranych bezdomnych zwierząt gospodarskich w roku 2020 – 2 szt. 

Odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części w 2020 r. – JASTA Sp. z o. o., 

ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski;  

Koszt przyjęcia 1 szt. padłego zwierzęcia 

246,00 zł brutto 

Ilość odebranych zwłok bezpańskich padłych zwierząt w roku 2020 – 0 szt. 
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10. Bezrobocie 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu 

zarejestrowanych było 178 osób bezrobotnych z terenu Gminy Przyrów, w tym 85 kobiet  

i 93 mężczyzn (w stosunku do końca 2019 r. wystąpił wzrost bezrobotnych o 33 osoby). 

Poważny problem niezmiennie stanowią osoby bezrobotne, które pozostają 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, które są długotrwale bez pracy na koniec 2020 r. wynosił 91 osoby. 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych latach. 

 

Lp. Lata Liczba 

bezrobotnych 

1. 2010 271 

2. 2014 301 

3. 2018 161 

4. 2019 145 

5. 2020 178 

Źródło: Dane statystyczne będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. 

  

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. 

 

11. Działalność gospodarcza 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wpisanych jest 182 podmiotów, mających 

główne miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Przyrów. 
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Rok Liczba podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą 

2006 139 

2010 160 

2014 168 

2018 169 

2019 175 

2020 182 

 

 

W ciągu 2020 roku 14 podmiotów rozpoczęło działalność, a 7 podmiotów zaprzestało  

jej prowadzenia.  Na terenie Gminy działa jeden duży zakład, zatrudniający powyżej  

50 osób. 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę zarejestrowanych działalności gospodarczych  

na terenie Gminy Przyrów po przeważającym kodzie PKD, według poszczególnych sekcji 

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). 
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Nazwa sekcji PKD Ilość 

działalności 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 

Przetwórstwo przemysłowe 30 

Budownictwo 36 

Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle  

46 

Transport i gospodarka magazynowa 23 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

6 

Informacja i komunikacja 1 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

5 

Edukacja 1 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 

Pozostała działalność usługowa 9 

Suma: 182 

 

12. Bezpieczeńtwo 

Teren Gminy Przyrów obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Koniecpolu. W 2020 

roku na obszarze Gminy odnotowano 16 kolizji drogowych, 1 wypadek drogowy oraz  

15 przestępstw w tym m.in.:  

➢ kradzież – 2 przestępstwa,  

➢ oszustwo – 1 przestępstwo,  

➢ prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego – 4 przestępstwa, 
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➢ fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu – 2 przestępstwa, 

➢ niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych – 1 przestępstwo. 

W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w dn. 07.06.2020 r. w miejscowości 

Zarębice gm. Przyrów doszło do zdarzenie noszącego znamiona klęski żywiołowej.W dniu 

08.06.2020 r. została powołana Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych 

w wyniku w/w zdarzenia. Komisja ta została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 

Przyrów Nr Or.0050.37.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku i jeszcze tego samego dnia 

rozpoczęła pracę. W wyniku oględzin ustalono uszkodzenia w 32 budynkach 

gospodarczych i 4 budynkach mieszkalnych.  

Kwoty oszacowanych strat to łącznie 

▪ budynki gospodarcze – 1 239 954,09 zł 

▪ budynki mieszkalne 125 719,12 zł. 

Nad bezpieczeństwem pożarowym czuwa 6 jednostek OSP, które posiadają  

12 samochodów gaśniczych (8 samochodów średnich i 4 lekkie). OSP Przyrów i OSP 

Wiercica funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki  

są sukcesywnie wyposażane w niezbędny sprzęt ratowniczy i sprzęt ochrony osobistej 

strażaków. 

W poniższej tabeli przedstawiono statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek 

OSP z terenu Gminy Przyrów w 2020 roku: 

 

Lp. Nazwa jednostki Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Suma 

wyjazdów 

1. OSP Przyrów 57 24 3 84 

2. OSP Wiercica 30 9 2 41 

3. OSP Staropole 24 2 2 28 

4. OSP Zarębice 17 4 1 22 

5. OSP Zalesice 4 3 2 9 

6. OSP Wola Mokrzeska 3 2 0 5 
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13. Administracja 

13.1 Polityka kadrowa, zarządzanie zasobami i doskonalenie zawodowe 
 

W 2020 roku kontynuowano zastosowaną w latach ubiegłych politykę zatrudnienia, która 

miała na celu skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez pozyskiwanie, rozwój  

i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników, który zapewnia pełną,  

realizację zadań Gminy Przyrów. Zatrudnienie utrzymywano na ustalonym poziomie.  

W przypadku wolnych stanowisk urzędniczych braki kadrowe uzupełniano w drodze 

naboru na wolne stanowisko pracy, który stanowi istotny obszar strategicznego 

zarządzania kadrami w Urzędzie Gminy. Nabór do służby samorządowej w Urzędzie jest 

otwarty i konkurencyjny. Nabór pracowników na określone stanowiska pracy jeśli chodzi  

o wymagania kwalifikacyjne oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

następuje w oparciu o opis stanowiska pracy. Na bieżąco również uzupełniano 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 2020 r. wynosił 24 osoby (urzędnicy i pracownicy  

na stanowiskach pomocniczych i obsługi).  

Priorytetem polityki kadrowej Urzędu Gminy Przyrów jest rozwój zawodowy 

pracowników Urzędu poprzez tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, wdrożenie efektywnego systemu szkoleń oraz przejrzystego systemu 

awansowania i nagradzania, jako istotnych elementów motywacji. W celu realizacji polityki 

kadrowej Urzędu Gminy w Przyrowie, przywiązuje się dużą wagę do planowania zasobów 

ludzkich, naboru pracowników oraz ich oceny. Urząd dysponuje stałą, dobrze 

wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą swoje umiejętności. W Urzędzie Gminy 

Przyrów tworzy się sprzyjające warunki adaptacji zawodowej nowozatrudnionym 

pracownikom, między innymi poprzez zapoznanie pracownika z Urzędem, jego strukturą 

organizacyjną, zadaniami, funkcjonowaniem, bezpośrednim miejscem pracy oraz dzięki 

pomocy i życzliwości ze strony współpracowników.  

 Na koniec 2020 roku w  Urzędzie Gminy Przyrów zatrudnialiśmy łącznie  

24 pracowników - w tym 17 urzędników, 1 osobę na stanowisku pomocy administracyjnej, 

3 osoby obsługi technicznej i 3 osoby w ramach umowy z Urzędem Pracy. 
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13.2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Przyrów w czasie pandemii  
 

Rok 2020 był  rokiem trudnym i specyficznym jeżeli chodzi o pracę Urzędu Gminy 

Przyrów. Trudna sytuacja spowodowana była wystąpieniem, już na początku roku, 

epidemii Covid – 19. W związku z rosnącym ryzykiem zakażenia tą chorobą od dnia 

16.03.2020 r. Urząd Gminy Przyrów ograniczył bezpośrednią obsługę interesantów. 

Sprawy można było załatwiać w godzinach pracy Urzędu poprzez kontakt telefoniczny, 

mailowy lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Bezpośrednia obsługa 

interesantów odbywała się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Mieszkańcy 

zostali poinformowani,  za pośrednictwem strony internetowej, o sposobach załatwiania 

spraw, zostali również poproszeni o ograniczenie, w miarę możliwości osobistego 

stawiennictwa w Urzędzie. W pierwszej kolejności należało kontaktować się telefonicznie  

z merytorycznym pracownikiem, który następnie informował o dalszym sposobie 

załatwienia sprawy.  

W dniu 31 marca 2020 roku Premier ogłosił wprowadzenie ostrzejszych regulacji,  

m.in. obowiązek pracy zdalnej w instytucjach publicznych, w związku z czym pracownicy 

Urzędu Gminy przez krótki okres czasu pracowali naprzemiennie: w trybie zdalnym  

i stacjonarnym.  

W terminie od 04 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r., w związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020 r. wprowadzającego obowiązek 

pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej w związku z trudną sytuacją 

epidemiczną w kraju, Urząd Gminy Przyrów ponownie zawiesił bezpośrednią obsługę 

interesantów, a sprawy były załatwiane podobnie, jak na początku roku.  

Kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów zostało przedłużone  

do 27 grudnia 2020 r.   

Sytuacja związana z wystąpieniem Covid – 19 i wprowadzone w związku z tym 

ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, nie wpłynęły na jakość jego pracy  

i załatwiania spraw. Pomimo trudności pracownicy starali się załatwiać sprawy sprawnie, 

bez zbędnej zwłoki. Urząd Gminy Przyrów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców, prowadził na stronie internetowej kampanię informacyjną w postaci ulotek, 

filmów oraz informacji dot.: sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, 

zasadach bezpieczeństwa, zachowania szczególnych środków ostrożności, profilaktyki  



32 

 

i higieny, unikania zgromadzeń oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach 

publicznych. W tym okresie, za pośrednictwem Sołtysów, została przeprowadzona akcję 

bezpłatnego przekazania maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej Gminy. 

 

13.3 Decyzje i Umowy 
 

Urząd wydał łącznie 4406 decyzji administracyjnych, będących w kompetencji Gminy: 

• Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów: 

W 2020 r. wpłynęło: 

- 17 zgłoszeń od mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących zamiaru usunięcia drzew/- 

- 3 wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/-a, 

- wydano 3 decyzje. 

• Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

1 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

W 2020 r. zezwolenie na prowadzenie ww. działalności na terenie Gminy Przyrów 

posiadały 4 firmy. 

Lp. 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 

3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe  

EKO-TECH Sp. J 

A. Mierzwa i W. Kurpaski 

ul. Sienkiewicza 116/5 

50-347 Wrocław 

ścieki przemysłowe 

4. Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe KAROŃ S.C. 

Konstantynów 18 

42-253 Lelów 

ciekłe odpady bytowe 

pochodzące 

z gospodarstw domowych 
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• Zamówienia publiczne: 

◦ ilość postępowań przeprowadzonych zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych – 9; 

◦ ilość postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy pzp (na podstawie art.4 

pkt 8) – 42; 

◦ ilość zawartych umów – 51. 

• Dowody osobiste: 

◦ ilość wydanych dowodów osobistych – 153. 

 

13.4 Uchwały Rady Gminy 
 

Rada Gminy w Przyrowie w roku 2020 podjęła 47 uchwał, z czego:  

• 20 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;  

• 27 objętych było nadzorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach; 

• 18 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru: 

• Wojewoda Śląski wydał 6 rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność 

uchwał:   

- Uchwała Nr XII/75/2019 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 31.01.2020 r.  

(w całości); 

- Uchwała Nr XIII/79/2020 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 22.05.2020 r.  

(w całości); 

- Uchwała Nr XIII/87/2020 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 22.05.2020 r.  

(w części); 

- Uchwała Nr XVI/109/2020 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 24.12.2020 r.  

(w części); 

- Uchwała Nr XVI/110/2020 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 24.12.2020 r.  

(w całości); 

- Uchwała Nr XVI/111/2020 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 24.12.2020 r.  

(w całości); 

• Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęła żadnego postępowania nadzorczego 

wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy i nie stwierdziła nieważności żadnej 

uchwały. 
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13.5 Czynności z zakresu USC 
 

Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego – 50; 

Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 344; 

Ilość wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa – 13; 

Ilość zmigrowanych aktów do rejestru stanu cywilnego – 214.  

14. Finanse gminy 

Ponieważ sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. stanowi odrębne opracowanie,  

w tym punkcie przedstawiamy dane wskaźnikowe budżetu i zadłużenie. 

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, plan dochodów na 31.12.2020 r. 

ukształtował się na poziomie 22.639.876,42 zł, wykonanie 22.183.040,04 zł tj. 97,98% 

w tym: 

− dochody bieżące plan 17.662.353,49 zł, wykonanie 17.576.365,15 zł tj.99,51%. 

     W tym dochody z udziałem środków UE plan 331.900,70 zł wykonanie 331.900,70 zł tj.   

    100%. 

− dochody majątkowe plan 4.977.522,93 zł, wykonanie 4.606.674,89 zł tj. 92,55%. 

W tym dochody z udziałem środków UE plan 3.874.143,00 zł, wykonanie 3.534.396,35 

zł tj. 91,23%. 

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na plan ogółem 

21.350.650,57 zł, wykonanie 19.562.182,10 zł tj. 91,62%. 

z tego: 

− wydatki bieżące plan 16.325.747,23 zł, wykonanie 15.402.735,81 zł tj.94,35%. 

z tego: 

- wydatki w ramach środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. 

plan 260.824,28 zł, wykonanie 260.361,36 zł. 

− wydatki majątkowe plan 5.024.903,34 zł, wykonanie 4.159.446,29 zł tj.82,78%. 

z tego: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt 2 i 3 ustawy o F.P. plan 3.369.763,28 zł, wykonanie 2.958.045,81 zł  tj.87,78%.  

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 79,23%. 

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawiały się następująco: 
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• Subwencja z budżetu państwa zł 5.827.151,00 (26,30%) w tym subwencja 

oświatowa 3.041.885,00; 

• Udziały w podatku doch. od osób fiz. zł 2.392.124,00 (11%); 

• Udziały w podatku doch. od osób pr. zł 1.413,44 (0,01%); 

• Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne (Śl.U.W, KBW) zł 

5.771.636,60 (26%); 

• Środki celowe na zadania inwestycyjne i bieżące krajowe zł (Fundusz Pracy, 

NFOŚiGW, FOGR, WFOŚiGW, Konkurs Inicjatyw Sołeckich, RFIL- zł 

1.114.633,51 (5%); 

• Dochody z udziałem środków UE zł 3.866.297,05 (17,49%); 

• Pozostałe dochody zł 3.209.784,44 (14,20%); 

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły 78%, a inwestycyjne 22%. 

W strukturze wykonanych wydatków majątkowych główną kwotę stanowił wydatek  

na inwestycje OZE, zarówno na obiektach własnych, jak i dla mieszkańców 2.528.690,64 

zł. Następną pozycję stanowią inwestycje na drogach – 771.198,78 zł 

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najwyższą pozycję kwotowo w budżecie 

stanowił dział – Oświata i wychowanie w kwocie 5 209 078,30 zł oraz 855 – Rodzina  

w kwocie 4 739 306,40 zł. 

Urząd i jednostki organizacyjne GOPS i Zespół Szkolno-Przedszkolny na dzień 

31.12.2020 r. posiadały zobowiązania w kwocie 652.209,44 zł, zaś Gminny Zakład 

Komunalny 73.868 zł. Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wyniosły 159 460,81 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała następujące zobowiązania finansowe: 

• kwotę 2 107 275,68 zł, stanowiły pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW, EFRWP oraz 

kredyt w KBS O/Niegowa F/Przyrów, co stanowi 9,50 % wykonanych dochodów 

gminy; 

Urząd Gminy, jak i jednostki organizacyjne, nie posiadały zadłużenia przeterminowanego. 

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 r. Gmina Przyrów 

otrzymała pozytywną opinię RIO.  

 

 

 

 

 



36 

 

Rok KWOTA ZADŁUŻENIA (W 

ZŁ) 

% ZADŁUŻENIA W 

STOSUNKU DO 

DOCHODÓW 

WYKONANYCH 

2017 1.775.547 11 

2018 3.154.449 18,35 

2019 3.443.885 12,95 

2020 2.107.275 9,50 
 

 

 

 



37 

 

Ważniejsze pozycje budżetu 

gminy oraz dane będące 

podstawą kalkulacji

2017 2018

Wzrost lub 

spadek w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego

2019

Wzrost lub 

spadek w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego

2020

Wzrost lub 

spadek w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego

Plan  wg I kw 

2021

Dochody bieżące, w 

tym:
13 249 192 zł 14 777 865 zł 10,34% 15 617 474 zł 5,38% 17 576 365 zł 11,15% 16 922 578 zł

Subwencja 

wyrównawcza
1 923 758 zł 2 258 581 zł 14,82% 2 560 792 zł 11,80% 2 723 887 zł 5,99% 2 824 130 zł

Wskaźnik G Gminy 1 045,13 zł 1 010,54 zł -3,00% 1 035,92 zł 2,50% 1 150,53 zł 11,07% 1 259,91 zł

Wskaźnik G dla kraju 1 596,67 zł 1 668,68 zł 4,50% 1 790,33 zł 7,30% 1 956,15 zł 9,27% 2 098,22 zł

Liczba mieszkańców 

gminy brana pod 

uwagę do wskaźnika

3862 3833 -0,75% 3804 -0,76% 3779 -0,66% 3752

Gęstość zaludnienia w 

gminie na Km² 

uwzględniona przy 

liczeniu subwencji 

wyrównawczej

48,03 47,67 -0,75% 47,31 -0,76% 47 -0,66% 46,66

Subwencja oświatowa 2 688 070 zł 2 811 850 zł 4,40% 2 929 133 zł 4,00% 3 041 885 zł 3,71% 3 353 049 zł

Σ subwencji 

wyrównawczej i 

oświatowej

4 611 828 zł 5 070 431 zł 9,04% 5 489 925 zł 7,64% 5 765 772 zł 4,78% 6 177 179 zł

Udział % sumy 

subwencji wyr. i ośw. 

w stusunku do 

dochodów bieżących

34,81% 34,31% -0,50% 35,15% 0,84% 32,80% 2,35% 36,50%

Udziały w PIT i CIT 1 651 161 zł 1 875 368 zł 11,95% 2 235 737 zł 16,12% 2 393 537 zł 6,59% 2 395 736 zł

Dochody podatkowe 

(pobierane przez 

urząd oraz urzędy 

skarbowe na rzecz 

1 864 221 zł 1 915 105 zł 2,66% 2 011 560 zł 4,79% 2 134 437 zł 5,76% 2 164 900 zł

Wydatki bieżące, w 

tym
11 717 055 zł 12 235 452 zł 4,24% 13 712 267 zł 10,77% 15 402 736 zł 10,97% 15 876 980 zł

Wynagrodzenia 

osobowe z pochodnymi 

(bez GZK i Instytucji 

Kultury)

4 033 595 zł 4 402 904 zł 8,39% 4 679 600 zł 5,91% 4 803 082 zł 2,57% 5 341 656 zł

Udział % 

wynagrodzenia do 

wydatków bieżących

34,42% 35,98% 1,56% 34,13% -1,85% 31,18% -2,95% 33,64%

Wydatki na oświatę 

pomniejszone o 

dochody własne 

związane z oświatą 

(bez subwencji ośw.), 

3 701 313 zł 3 990 720 zł 7,25% 4 363 020 zł 8,53% 4 700 803 zł 7,18% 5 070 437 zł

wydatki na szkoły 

niepublicze
821 020 zł 913 803 zł 10,15% 973 956 zł 6,18% 1 057 777 zł 7,92% 1 174 600 zł

Udział subwencji 

oświatowej w 

wydatkach na oświatę

72,62% 70,46% -2,16% 61,13% -9,33% 64,71% 3,58% 66,13%

Nadwyżka operacyjna:  

dochody bieżące - 

wydatki bieżące 

OGÓŁEM

1 532 137 zł 2 542 413 zł 39,74% 1 905 207 zł -33,44% 2 173 629 zł 12,35% 1 045 598 zł

Struktura Dochodów i Wydatków bieżących w latach 2017 - 2021 
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15. 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 w Zalesicach, plac i wiaty magazynowe oraz 

budynek po byłej piekarni w Przyrowie.  

Łączna powierzchnia gruntów posiadanych przez Gminę to 262,73  ha. W roku 2020 

przejęto 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,4 ha. Gmina przejęła  

na podstawie decyzji – 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2,5 ha,  

na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości –  

2 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,7 ha. Ponadto w wyniku 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przejęto 3 nieruchomości gruntowe  

o łącznej powierzchni 0,2 ha.  

 

WARTOŚĆ NETTO (PO UWZGLĘDNIENIU AMORTYZACJI) MIENIA GMINY  

WG DANYCH BILANSOWYCH ZA 2020 r. 

  Majątek trwały Wartość 

Grunty 3 224 057,04 

Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej 25 760 205,85 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 174 642,45 

Środki transportu 213 858,94 

Inne środki trwałe umarzane stopniową 

amortyzacją 
39 347,10 

Ogółem środki trwałe 31 412 111,38 

Wart. n i p (programy i licencje) 0,00 

 

Wartość księgowa mienia całkowicie umorzonego, tzw. wyposażenia we wszystkich 

jednostkach wynosi  377 293,67 zł (sprzęt poniżej 10.000,00 zł) 
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Środki trwałe, które zwiększyły wartość mienia o wartość 5 252 576,07 zł w stosunku  

do roku 2019, (gdzie wartość środków trwałych na koniec 2019 r. wynosiła  

46 624 826,60 zł), w tym: 

• Grunty o kwotę 61 975,62 zł. 

• Budowle o kwotę 3 064 307,44 zł, co stanowi wartość budowli tj. oświetlenia 

ulicznego w m. Zalesice, Staropole i Wiercica; pomostu nad zbiornikiem wodnym  

w m. Przyrów; siłowni zewnętrznej w m. Bolesławów; przebudowy i budowy dróg 

gminnych oraz drogi transportu rolnego; nieodpłatne nabycie prawa własności  

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. 

• Urządzenia techniczne i maszyny o kwotę 2 126 293,01 zł, co stanowi wartość 

realizacji inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii na/w budynkach użyteczności 

publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Przyrów. 

Wartość wyposażenia i drobnego sprzętu zwiększyła swoją wartość o kwotę 116 022,05 zł.  

Dochody związane z mieniem wykonane w 2020 roku: 

• najem  lokali mieszkalnych i użytkowych  134 593,92 zł. 

• czynsze ob. łowieckich i gruntów rolnych 19 498,08 zł. 

• użytkowanie wieczyste 420,00 zł. 

• trwały zarząd – 314,85 zł. 

16.  Inwestycje gminne zrealizowane w roku 2020 

W roku sprawozdawczym Gmina Przyrów zrealizowała następujące inwestycje: 

• „Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 950 mb.  

w obrębie Przyrów, gmina Przyrów”, na działkach o nr ewid  1348; nr 585;  

nr 582” 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 295 997,68 zł, z czego 178.700,00 zł  

to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

W wyniku realizacji operacji powstała droga o długości 950 m.b.  

• „Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego –odcinka 980 mb.  

w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo 

Zarębice, gmina Przyrów”. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 443 007,10 zł. Na wykonanie tego zadania 

pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 245.000,00  zł.  

W wyniku realizacji operacji powstała droga o długości 980 m.b. 
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• Wykonanie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji 

odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów 

oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz 

budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. 

          Część I –  ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” 

Część II – „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów” 

Część III – „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie 

Przyrów”  

W wyniku realizacji zadania zostało wykonane 80 sztuk zestawów OZE na terenie 

Gminy Przyrów t.j.; 70 sztuk zestawów w budynkach mieszkańców gminy i 10 sztuk  

zestawów w budynkach użyteczności publicznej (panele fotowoltaiczne – 56 szt., 

kolektory słoneczne – 18 szt., pompy ciepła – 2 szt., kotły – 4 szt.). 

Na powyższy cel uzyskano dofinansowanie z UE w ramach RPO na lata 2014 – 

2020, w ogólnej kwocie na wszystkie trzy części zadania 1 951 510,00 zł.  

 

 

                           

              Pompa ciepła w budynku mieszkalnym         Kocioł na pellet w budynku mieszkalnym 



41 

 

                   

 

 

              
  
              Instalacje PV na terenie Gminy Przyrów 
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• "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w Przyrowie”.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 135 300 zł. Na wykonanie tego zadania 

pozyskano środki za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Jurajska 

Ryba” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV  - 

działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 

w tym koszty bieżące i aktywizacja, w kwocie 74 979 zł. W wyniku realizacji operacji 

powstał pomost o powierzchni ok.140 m2. 

 

Pomost nad zbiornikiem wodnym w Przyrowie  

 

• W ramach inwestycji w infrastrukturę oświetleniową na terenie Gminy, 

zrealizowano trzy projekty:  

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropole, przy drodze 

powiatowej Nr S1095, w ramach której dobudowano 11 sztuk słupów 

oświetleniowych.  

2. W miejscowości Wiercica, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr S1095, 

dobudowano 2 sztuki słupów oświetleniowych. 

3. Dobudowa 11 sztuk słupów oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej  

w miejscowości Zalesice. 
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• ,,Zakup i montaż witaczy na terenie gminy Przyrów” . 

Przy drogach wjazdowych na teren Gminy Przyrów, w miejscowościach 

Aleksandrówka, Wola Mokrzeska i Zalesice zostały umieszczone witacze. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 23 370 zł. Wniosek został złożony  

za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Jurajska Ryba” w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV  - działanie 4.2 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym 

koszty bieżące i aktywizacja.  

Kwota dofinansowania wyniosła 17 700 zł. 

 

 
Witacz 
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17.  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 2020 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, 

− 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 67 rodzin – wypłacono 

kwotę 57 386 zł, 

• udzielenie schronienia dla 1 osoby w Schronisku ,,Agape” – wydano kwotę 19 290 

zł, 

• dożywianie w szkołach, które przyznano dla 30 uczniów i zasiłki celowe  

na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych – dla  

66 osób. Pomoc była realizowana w ramach Programu „Posiłek w szkole  

i w domu”. Ogólny koszt realizacji programu wyniósł  55 131 zł, z czego kwota  

22 131 zł to środki własne Gminy, stanowiące 40% całego zadania, natomiast  

33 000 zł to kwota z dotacji celowej budżetu państwa, stanowiąca 60% zadania. 
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GOPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. W ramach programu w 2020 r. 

wydano ok. 10 ton artykułów żywnościowych (liczba paczek 352 szt.). Pomoc otrzymało 

176 osób. Koszty realizacji ze środków własnych gminy to kwota 3 000 zł. – 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 20 000 zł.   

Przyznano zasiłki okresowe dla 16 osób, na łączną kwotę 16 998 zł. Głównymi powodami 

korzystania z zasiłków okresowych są: bezrobocie, długotrwała choroba  

i niepełnosprawność. 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt – 4 osoby – 

89 480,62 zł. 

Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: 

• zasiłki  stałe – przyznane dla 29 osób na kwotę 174 239,02 zł,  

• składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 

kwota 15 737zł,  

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną 

Świadczenie to  było przyznane 10 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego, noszącego znamiona klęski żywiołowej. Wypłacono kwotę  231 809 zł.  

Pomocą społeczną w 2020 r. objętych było 109 rodzin, liczba osób w rodzinie 149, 

natomiast pracą socjalną objęto 48 osób, liczba osób w rodzinie – 113 . 

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,    

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, 
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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 – 66 723,40 zł. 

W Sądzie Administracyjnym toczy się postępowanie odwoławcze w sprawie  

o ubezpieczenie społeczne. 

Świadczenie wychowawcze – wypłacono dla 577 dzieci na kwotę 3 326 207,68 zł. 

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 150 rodzin, z zasiłku rodzinnego 

,,złotówka za złotówkę” 46 rodzin, z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

– 19 osób, z zasiłku pielęgnacyjnego – 57 osób, ze świadczenia pielęgnacyjnego –  

16 osób, ze świadczenia rodzicielskiego – 13 osób, z zasiłków dla opiekunów – 2 osoby. 

Na ww. świadczenia wypłacono kwotę 967 338  zł.  

Zwroty ze świadczeń rodzinnych i dodatków – kwota 2 766 zł i świadczenia 

wychowawczego 500+ -  kwota 4 700 zł (nienależnie pobrane). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę 62 670 zł. 

Kwoty zwrócone w 2020 r. przez dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynoszą wraz z odsetkami 15 694,31 zł, z czego 

dochody budżetu gminy stanowią kwotę 9 532,00 zł.  Pozostałą kwotę  wraz z odsetkami,  

zwrócono do budżetu państwa. 

Postępowanie w sprawie dłużników alimentacyjnych przeprowadzono u 49 osób. 

 

 

 

 



47 

 

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 7 071,94 zł, w tym z dotacji 5 657,55 zł, a z środków 

własnych gminy 1 414,39 zł. 

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 393 dzieci, na łączną kwotę 117 900 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 2020 r. w ramach resortowego  „Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotację w kwocie 850 zł. Otrzymane środki 

przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Pod 

opieką asystenta rodziny było 6 rodzin, w tym 13 dzieci. 

Zgodnie z ustawą, ośrodek poniósł wydatki związane z utrzymaniem dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej (3 dzieci) na kwotę 11 104,00 zł. 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.  

W 2020 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie 

wpłynęły 7 „Niebieskie Karty”, które zostały założone przez funkcjonariuszy Policji. 

Zakończono procedury dla 5 NK, a dwie będą nadal kontynuowana w 2021 r. 

W 2019 r. pomocą społeczną zostało objętych 109 rodzin (liczba osób w rodzinie – 149), 

natomiast pracą socjalną zostało objętych 48 rodzin . 

Klub „Senior+” działający w strukturach GOPS   

Ogólna kwota poniesiona na opłaty i zajęcia wyniosła 50 337,09 zł. Z programu 

otrzymaliśmy 40 % dofinasowania tj. 20 134,00 zł, natomiast środki własne to 60 %  

tj. 30 203,09 zł. Program obejmował 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 ogólnousprawniające), zajęcia  

z instruktorem muzyki, warsztaty ogrodnicze oraz cykliczne warsztaty z zakresu terapii 

zajęciowej.  

 

 



48 

 

Nowy Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 był odpowiedzią na potrzeby osób  

w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku  

z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.                   

Zgodnie z wytycznymi z programu mogły skorzystać osoby starsze, po 70 roku życia.           

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. 

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu 

sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy 

społecznej. Z programu nie mogły korzystać osoby, które już otrzymały wsparcie  

w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie 

pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest 

przyznawane na drodze administracyjnej. Pomocą była objęta 1 osoba.  

Ponadto dwóm rodzinom, które były  objęte  kwarantanną  pracownicy GOPS dostarczali  

zakupy.  

Program Czyste Powietrze  zgodnie z Rozporządzeniem 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, w 2020 r. 

wydaliśmy 1 zaświadczenie.    

GOPS w Przyrowie w 2019 r. zatrudniał  11 pracowników,  w tym: kierownika,  

3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki, księgową, 2 pracowników ds. realizacji świadczeń 

rodzinnych i dodatków, świadczenia wychowawczego, świadczeń pielęgnacyjnych, 

świadczenia Dobry Start, funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników oraz 

1 asystenta rodziny (1/2 etatu).  

Ogółem wydatki  na realizację zadań własnych i zleconych GOPS w Przyrowie w 2020 r. 

wyniosły 5 924 225,40 zł:          

W tym: Zadania zlecone  § 2010              -  3 355 022,68 

                                          § 2060              -  1 499 263,36 

Zadania dofinansowane z § 2030              -     355 148,95 

Zadania własne                                          -     713 940,41     

 Fundusz Pracy                                          -            850,41 

RAZEM:                                                      5 924 225,40           
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18. 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 2020 GOK zrealizował następujące inicjatywy: 

• Akcja zima – Ferie Zimowe 2020. Zajęcia świetlicowe (blok gier i zabaw), zajęcia 

plastyczne, zajęcia taneczne dla członków ZPiT prowadzone w rygorze sanitarnym. 

• Gminny Konkurs Recytatorski, organizowany w ramach eliminacji do XXXII 

Regionalnych Spotkań z Poezja i Prozą " wrażliwość na słowa"; 

• XI Powiatowy Konkurs Plastyczny na Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik 

Wielkanocny adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu 

regionu częstochowskiego w okrojonym zakresie z powodu pandemii; 

• organizacja konkursu plastycznego zatytułowanego „Moja okolica w pandemii” - 

realizowane w formie online.                                                                                                                                                         

• organizacja konkursu plastyczno-literackiego w ramach kampanii profilaktyczno-

edukacyjnej we współpracy z Komendą Miejską Policji w Częstochowie 

zatytułowanego „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”. Do konkursu zostało 

zgłoszonych kilkanaście prac wykonanych przez członków koła plastycznego GOK, 

z których większość została nagrodzona.                                                                                                                                                                                                                           

•  Wrzesień 2020 roku – na terenie rekreacyjno-sportowym „Brzózki” Gminny 

Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu  

i Lokalną Grupą Rybacką „Jurajska Ryba” zorganizował festyn rodzinny 

„Bezpieczni w drodze”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu 

„Samodzielni”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie oraz Województwa 

Śląskiego. Podczas imprezy przeprowadzone zostały konkursy tematyczne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, konkurs ratownictwa medycznego, którego 

uczestnikami byli druhowie jednostek OSP z terenu Gminy Przyrów.                                                                                                                                             
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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; 

• zajęcia Edukido – robotyka w trzech grupach – 35 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. 

Zajęcia i spotkania  odbywały się w rygorze  obostrzeń pandemicznych, za zgodą 

rodziców i członków zespołów oraz zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie 

internetowej opracowanym w porozumieniu z Inspektoratem SANEPID. 

19. 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 w 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 AZYMUT , PLATON, EDYP, DOBRA KSIĄŻKA. 

W roku sprawozdawczym zakupiono ogółem 706 książek na łączną wartość 14 123 zł.  

w tym ze środków samorządowych zakupiono 349 książek o łącznej wartości  7213 zł.        

Z dotacja MKiDN zakupiono 357 książek o wartości 7000 zł.  



51 

 

Prenumerata czasopism  

GBP Przyrów w roku 2020 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 wyniósł 8724 zł.  

Biblioteka od 1 lipca 2020 roku weszła w kolejny etap komputeryzacji. Została 

uruchomiona wypożyczalnia internetowa z systemem bibliotecznym SOWA PREMIUM 

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku  18 951 woluminów w tym: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie 12 493woluminów 

Filia Sygontka  4 029 woluminów 

Filia Wola Mokrzeska   2 243 woluminów 

Liczba mieszkańców w roku 2020 

wynosiła 

  3 739  

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 10,0 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 163,0 

Liczba zakupionych książek na 100 

mieszkańców 

18,8 

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 

Niewielki wzrost zainteresowania czytelnictwem dzieci i młodzieży jaki zaobserwowaliśmy 

w roku 2019, niestety uległ obniżeniu. Spowodowane to było sytuacją jaka zaistniała  

w naszym kraju w związku z panującą epidemią. W związku z tym zmuszeni byliśmy 

ograniczyć dostęp czytelników do naszych zbiorów oraz całkiem zamknąć dostęp  

do naszych instytucji na 44 dni. 

Na ogólną liczbę 396 czytelników  – 211 osób to czytelnicy dorośli.  
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Spotkania autorskie zorganizowane w 2020 roku: 

• 18 luty – spotkanie z Romanem Pankiewiczem; 

• 30 października – spotkanie seniorów z podróżnikiem i fotografem Piotrem 

Kowalczykiem 

Akcje czytelnicze i święta książki: 

• Ogólnopolska  akcja „Jak nie czytam, jak czytam”; 

• 14 lutego Walentynki – odbyło się spotkanie wszystkich miłośników literatury  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie; 

• Wieczór walentynkowy w Filii biblioteki w Sygontce – uczestnicy mieli okazję 

obejrzeć występ grupy dziecięco-młodzieżowej Ogniska Muzycznego, działającego 

przy GOK w Przyrowie oraz posłuchać wierszy autorstwa Pani  Alicji Stępniewskiej-

Nawaratne;  

• Darmowe wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała Książka, Wielki Człowiek”; 

• W październiku 2020 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 niespełna  

50 uczniów.  

• Spotkanie w ramach akcji NOC BIBLIOTEK, które odbyło się on-line w dniu 

27.11.2020 r. 

Zarówno w bibliotece w Przyrowie, jak i w Filii w Sygontce, zostały przeprowadzone także 

lekcje biblioteczne, warsztaty oraz szkolenia. 

Biblioteka tworzy i uzupełnia komputerową bazę danych o zbiorach, na ogólnopolskiej 

stronie internetowej  w.bibliotece.pl. 

W roku sprawozdawczym biblioteka otrzymała 7 darów o wartości 70 zł. Książki zostały 

pozyskane z prywatnych zbiorów naszych czytelników. 

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. 

20. 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.  


