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Szanowni Państwo! 

Przekazujemy Państwu „Raport o stanie gminy Przyrów za rok 2021”. Opracowanie  

ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych  

z rozwojem lokalnym i jakością życia mieszkańców Gminy Przyrów. 

Zadaniem zespołu opracowującego Raport było zobrazowanie kondycji Gminy  

w roku 2021. Raport zawiera rzetelne informacje z poszczególnych dziedzin 

funkcjonowania gminy, przygotowane przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu 

Gminy oraz jednostki organizacyjne. Uważam, że jest on bogatym źródłem wiedzy  

o Gminie Przyrów oraz udokumentowaniem działalności naszego samorządu w roku 2021. 

Wzorem poprzednich raportów, tegoroczna publikacja jest podzielona na rozdziały,  

w których szczegółowo omówiono poszczególne sfery działalności gminy. Zachęcamy  

do zapoznania się z opracowaniem, które pozwoli na kompleksową i obiektywną ocenę 

funkcjonowania Gminy Przyrów w 2021 r. 

Życzę przyjemnej lektury. 

                                                                                          Wójt Gminy Przyrów 

                                                                                               Robert Nowak 
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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. 

 

Rys. Mapa obszaru Gminy Przyrów 

Źródło: Opracowanie Deska Robert 

2. Ludność i migracja 

Gminę Przyrów, na podstawie rejestru mieszkańców, zamieszkuje obecnie  

3647 mieszkańców, w tym 1802 mężczyzn i 1845 kobiet. W tzw. wieku "produkcyjnym" jest 

2186 osób, co stanowi 59,93% wszystkich zamieszkałych na obszarze naszej gminy,  

816 mieszkańców to emeryci (22,38%), natomiast 645 osób, to dzieci i młodzież do 18 lat 

(17,69%). Należy zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się ilość mieszkańców.  

W ostatnim roku nastąpił spadek o 38 osób. Zmniejszył się również udział osób w wieku 

produkcyjnym o 41 osób. 
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Migracja w poszczególnych miejscowościach gminy: 

Miejscowość 2020 2021 saldo urodzenia zgony 

Aleksandrówka 98 98 0 0 0 

Bolesławów 158 158 0 2 0 

Julianka 102 99 -3 1 1 

Knieja 33 33 0 0 0 

Kopaniny 22 22 0 0 2 
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Przyrów 1124 1116 -8 6 24 

Sieraków 222 213 -9 1 3 

Smyków 66 64 -2 0 2 

Stanisławów 80 79 -1 1 3 

Staropole 230 224 -6 3 6 

Sygontka 253 252 -1 1 4 

Wiercica 221 228 +7 5 3 

Wola Mokrzeska  357 362 +5 4 1 

Zalesice 366 357 -9 2 8 

Zarębice 353 342 -11 4 9 

Ogółem  3685 3647 -38 30 66 

 
 

Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w okresie: 2021.01.01 – 2021.12.31. 

POBYT CZASOWY: 

Ilość zameldowań na pobyt 

czasowy: 

37 

w tym cudzoziemców: 22 

Ilość wymeldowań z pobytu 

czasowego: 

13 

w tym cudzoziemców: 4 

POBYT STAŁY: 

Ilość zameldowań na pobyt 
stały: 

97 

w tym cudzoziemców:  0 

Ilość zameldowań spoza 
gminy: 

36 

Ilość wymeldowań z pobytu 
stałego: 

135 

w tym cudzoziemców: 0 
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ZDARZENIA USC: 

Ilość urodzeń mieszkańców: 30 

Ilość zgonów mieszkańców: 66 

 

3. Planowanie przestrzenne 

Obecnie kontynuowana jest procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych sołectw: Sieraków, Sygontka, Staropole 

oraz Zalesice, a także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przyrów obejmującego cały jej obszar.  

Celem podjętej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów jest umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie 

odnawialnych źródeł energii, umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie 

zmian, pozwalających na rozwój zgodny z celami rozwoju gminy oraz uwzględnienie 

uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego. Wprowadzenie w/w zmian służyć 

będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.  

W bieżącym roku wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy, dla terenów nie objętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Wystawiono 142 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz 42 wypisy z Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

W 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów, została przyjęta Gminna Ewidencja 

Zabytków (GEZ).  Ewidencja prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych (126) dla 

zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych. 

WYKAZ OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH  

W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY PRZYRÓW 

PRZYRÓW: 

1. Kościół parafialny pw. Św. Doroty  

2. Układ urbanistyczny (nr rej. A/41)  

3. Kościół pw. Św. Mikołaja (nr rej. A/25)  

4. Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki (nr rej.A/430) 

5. Dawny cmentarz żydowski 

6. Drewniana suszarnia węży strażackich 
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WIERCICA 

1. Młyn wodny (nr rej. A/334) 

ZARĘBICE 

1. Park podworski 

2. Kapliczka murowana 

JULIANKA 

1. Dworzec kolejowy Kolei Herbskiej 

2. Wodociągowa wieża ciśnień 

KNIEJA 

1. Młyn murowany 

WOLA MOKRZESKA 

1. Kaplica murowana 

ALEKSANDRÓWKA 

1. Klasztor w zespole klasztornym Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego 

2. Kościół w zespole klasztornym Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego 

3. Zespół klasztorny Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (nr rej. A/26): kościół, klasztor, 

dziedziniec klasztorny wraz z najbliższym otoczeniem 

4. Kapliczka przydrożna murowana 

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 185 uczniów oraz Gminne Przedszkole  

w Przyrowie, do którego uczęszcza 75 dzieci. Na naszym obszarze działają również 

niepubliczne szkoły podstawowe: NSP w Woli Mokrzeskiej (43 uczniów) i NSP  

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

Przyrów oraz oddziały przedszkolne w Woli Mokrzeskiej (19 dzieci) i w Zalesicach  

(17 dzieci). 

W publicznych placówkach obsadzonych jest 20 etatów nauczycielskich                               

(20 pełnych i 5,42 (10 osób) niepełnych – razem 30 nauczycieli) oraz 12 etatów obsługi.  

W NSP w Woli  Mokrzeskiej obsadzonych jest 11,30 etatów nauczycielskich (3 pełne  

i 15 niepełnych – razem 18 nauczycieli) oraz 1,75 etatu obsługi, a w NPS w Zalesicach 

14,5 etatów nauczycielskich (8 pełnych i 13 niepełnych – razem 21 nauczycieli) oraz 2,5 

etatu obsługi.  
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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.  

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. Uczniowie dowożeni są do szkół i przedszkoli autokarem należącym 

do Gminy. Dowóz realizowany jest również przez zewnętrzną firmę transportową – Robert 

Opara Przewóz Osób na zasadzie zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci i odbywa 

się na trasach: Przyrów – Bolesławów oraz Przyrów – Wola Mokrzeska.  

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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Zestawienie wydatków poniesionych z dochodów własnych Gminy na oświatę (subwencja 

oświatowa minus wydatki) 

5. Gminny Zakład Komunalny i Infrastruktura 

Gminny Zakład Komunalny (GZK) zajmuje się dostarczaniem wody, odprowadzaniem 

ścieków i zadaniami zleconymi, w tym zbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy. 

GZK w roku 2021 zatrudniało 11 osób. 

 

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 72,9 km. 

W tym: 

• magistrala 1,2 km długości 

• sieć rozdzielcza 48,2 km 

• sieć przyłączeniowa do odbiorców (przykanaliki) 23,5 km 

• ilość przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 1264 szt. 

Ww. sieć jest zaopatrywana w wodę przez dwa ujęcia – ujęcie w Stanisławowie  

o wydajności 352,2m3/doba i ujęcie w Juliance o wydajności 200m3/doba. 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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5.2 Kanalizacja 

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

Staropole i Sygontka posiadamy 35,07 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, tłocznej  

i ogólnospławnej, 1005 szt. przykanalików do posesji oraz oczyszczalnię ścieków  

o wydajności 500 m3/doba (obecnie oczyszcza ok. 218 m3/doba). Ilość  przyłączonych 

mieszkańców do kanalizacji wynosi 2793 osób, co stanowi 77% ogółu mieszkańców.  

W roku 2021 została zakończona budowa kanalizacji w Sygontce na ul. Szkolnej  

i Kościelnej. Przyłączono 9 nowych nieruchomości.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oczyszczone zostało 78 702 m³ 

dopływających i dowożonych ścieków. 
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Rok WODOCIĄGI  KANALIZACJA 

  
długość (km) 

 
liczba 

gospodarstw 

długość (km)   

grawitacyjna tłoczna ogólnospławna ilość 
kanalików 

2018 72,8 1254 21,5 6,3 1,66 897 

2019 72,9 1258 24,49 8,02 1,66 994 

2020 72,9 1261 24,49 8,02 1,66 996 

2021 72,9 1264 24,59 8,82 1,66 1005 

 

 

5.3 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

Zarządzeniem nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 06.05.2021r. przyjęty 

został Regulamin realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2021.  W ramach Programu zrealizowano  

10 inwestycji – przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączny koszt zadania to 120.249,37 

zł, z czego 98.086,36 zł to dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW  

w Katowicach. Wysokość dofinansowania, to tak jak przy pierwszym naborze,  

90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 9.900 zł. 
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5.4 Odpady komunalne 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Od tego momentu 

podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu jest gmina.  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z póz.zm.) zobowiązuje gminę do zorganizowania 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Na terenie Gminy Przyrów systemem zbiórki odpadów komunalnych zostały objęte 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz te, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a także właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Gmina ma obowiązek: 

− ustanowić sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców poprzez 

nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, 

− pobierać od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− w drodze przetargów zlecać przedsiębiorcom odbiór odpadów od mieszkańców 

oraz przewiezienie ich do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

− organizować budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji komunalnych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  

(tj. Dz.U. 2021, poz. 888 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. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Poniżej wykaz podmiotów odpowiedzialnych za odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyrów w roku 2021. 

Nazwa i adres 

podmiotu 

Zakres umowy Okres obowiązywania 

umowy 

Gminny Zakład Komunalny 

w Przyrowie, 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie 

Gminy Przyrów 

01.01.2019-nadal 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o., 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

Przyjmowanie do 

zagospodarowania całej 

masy odpadów 

komunalnych 

01.01.2021-31.12.2021 

Krynicki Recykling S. A. 

Ul. Iwaszkiewicza 48/23 

10-089 Olsztyn 

Odbiór opakowań 

szklanych oraz stłuczki 

szklanej 

04.01.2021–31.12.2021 

 

Poniższa tabela przedstawia ilość odebranych odpadów komunalnych nieulegających 

biodegradacji w 2021 roku. 

Nazwa 

i adres  

instalacji, 

 do której  

zostały przekazane  

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

 

 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o. o., 

20 03 01 

Niesegregowane 

odpady 

komunalne 

543,68 

15 01 02 

Opakowania                          

z tworzyw 

sztucznych 

74,68 

15 01 04 Metale 2,00 
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Nazwa i 

adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

Sp. z o. o., 

RIPOK 

Zawiercie 

ul. Podmiejska 

53 

42-400 

Zawiercie 

15 01 01 

Opakowania z 

papieru i 

tektury 

16,10 

 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 20 01 08 

Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

1,96 

20 02 01 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

17,02 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
50,36 

Krynicki Recykling S.A. 

Lubliniec 

Ul. Iwaszkiewicza 48/23 

10-089 Olsztyn 

 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
73,74 

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 

9,08 



19 

 

Na terenie Gminy Przyrów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zawartą umową odpady komunalne z terenu Gminy Przyrów przekazywane  

są do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Poniżej zestawienie kosztów 

poniesionych przez Gminę Przyrów w roku 2021 na system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [w PLN] 

Zakup worków i pojemników 22 479,23 

Koszty zatrudnienia pracownika 49 010,53 

Koszty utrzymania pojazdu ( w tym paliwo) 82 882,01 

Koszty odbioru odpadów z terenu gminy 451 463,76 

Koszty utrzymania programu 3 658,08 

Wywóz odpadów komunalnych GZK 170 393,11 

Koszty komornicze, podatek od środków transportowych 

śmieciarki 

2 781,01 

RAZEM 782 667,73 

 

 

 

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. 

Realizacja założeń Programu wpływa na poprawę stanu środowiska na terenie Gminy 

Przyrów.  
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W 2021 r. Gmina Przyrów złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie 

zadania pn. „Pakowanie, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest  z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Przyrów  

w 2021 roku”. W ramach zadania odebrano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest 

od 26 właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy. 

 

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 2021r. poz. 888 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 2021 r. do rejestru działalności gospodarczej na terenie Gminy Przyrów nie wpisano 

żadnego podmiotu, wykreślono natomiast czterech przedsiębiorców (wydano 4 decyzje). 

W 2021 r. wpis do RDR na terenie Gminy Przyrów posiadało 11 przedsiębiorców. 
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5.7 Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej                                  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

 

W 2021 r. zezwolenie na prowadzenie w/w działalności na terenie Gminy Przyrów 

posiadały 3 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. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe  
EKO-TECH Sp. J 
A. Mierzwa i W. Kurpaski 
ul. Sienkiewicza 116/5 
50-347 Wrocław 

 

ścieki przemysłowe 

3. Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe KAROŃ S.C. 
Konstantynów 18 
42-253 Lelów 
 

ciekłe odpady bytowe 
pochodzące 
z gospodarstw domowych 

 

6. Drogi 

Gmina Przyrów zarządza siecią dróg gminnych o długości 33,328 km. 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 (S 1035, S 1039, S 1095, S 1096 oraz  

S 1098) o łącznej długości 20,10 km, wzdłuż których jest  6 950 m2 chodników, co stanowi 

ok. 4,6 km długości oraz drogi wojewódzkie (DW 793 oraz DW 786) o łącznej długości 

16,20 km wzdłuż których jest  8 550 m2 chodników, co stanowi ok. 6,4 km długości.  

W roku sprawozdawczym wyremontowany został odcinek DW 793 na ul. Św. Mikołaja  

w m. Przyrów . 

26 sierpnia 2021 r. Gmina Przyrów złożyła wniosek o dofinansowanie z środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad rzeką 

Wiercica w ciągu ul. Częstochowskiej w Przyrowie, który znalazł się na liście  

do dofinansowania. 

W grudniu 2021 r. zostało podpisane porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie 
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powierzenia Gminie Przyrów prowadzenia zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 793 w m. Przyrów”. 

1

10

100

1000

10000

100000

GMINNE POWIATOWE WOJEWODZKIE

DŁUGOŚĆ

POWIERZCHNIA
CHODNIKA

DŁUGOŚĆ
CHODNIKA

 

 

 DŁUGOŚĆ  
(w km) 

POWIERZCHNIA 
CHODNIKA (w m2) 

DŁUGOŚĆ 
CHODNIKA 
    (w km) 

GMINNE          33,328         21023        13,8 

POWIATOWE          20,10           6950          4,6 

WOJEWÓDZKIE          16,20           8550          6,4 

 

 

W roku sprawozdawczym zostały wykonane trzy projekty stałej organizacji ruchu: 

• „Projekt organizacji ruchu – Oznakowanie przystanków autobusowych  

w ciągu DW 786 w m. Knieja nr dz. 6/2; 27 gm. Przyrów, powiat częstochowski”; 

• Projekt organizacji ruchu wykonany w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa 

drogi Przyrów – Knieja, gm. Przyrów, pow. częstochowski, woj. śląskie” 

• „Projekt docelowej organizacji ruchu – ul. Kościelna w m. Sygontka – gm. Przyrów, 

powiat częstochowski, dz. nr: 139 ob. Sygontka” 

oraz projekt budowlany na przebudowę ulic: Leśnej, Kościelnej i Szkolnej w m. Sygontka. 

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych użytkowników ruchu w m. Przyrów, a przede 

wszystkim dzieci i młodzieży, na ul. Szkolnej i ul. Lelowskiej, w pobliżu szkoły  
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i przedszkola zostały zamontowane wyspowe progi zwalniające.  

 

       

Progi zwalniające na ul. Szkolnej w m. Przyrów       Progi zwalniające na ul. Lelowskiej w m. Przyrów 

 

W roku 2021 została zrealizowana 1 inwestycja drogowa pn. „Przebudowa drogi 

Przyrów - Knieja o dł. 1480 m.b. na działkach o nr ew.1355; 1356 ob. Przyrów  

gm. Przyrów. pow. częstochowski. woj. śląskie”   

− koszt ogólny zadania wynosi: 783 678,39 zł, 

− kwota dofinansowania z FOGR: 370 000,00 zł. 

W wyniku realizacji operacji powstała droga o długości 1480 m.b. 

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.  

 

 

 

 

 



24 

 

 

7. Telefonizacja i Internet 

Na terenie Gminy jest odpowiednia ilość numerów telefonicznych, mieszkańcy  

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

siecią światłowodów wybudowaną przez firmę Orange.  

Ponadto, trwa budowa otwartej sieci światłowodowej realizowana w ramach 

współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

realizowana przez spółki FIBE oraz FIBE IV. Wybudowana sieć światłowodowa 

udostępniona zostanie 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 

W roku 2021, w zakresie oświetlenia ulicznego, zostały zrealizowane następujące 

inwestycje: 

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesice, ul. Mokra  

      –    koszt ogólny zadania wynosi: 15 909,63 zł. 

2. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropole: 

      –    koszt ogólny zadania wynosi: 6 030,38 zł. 

9. Środowisko naturalne 

9.1. Program Ochrony Powietrza  

W 2021r. na terenie Gminy Przyrów dwukrotnie odnotowano alarm smogowy  

(III poziom ostrzegania). Przez 6 dni w ciągu roku obowiązywał II poziom ostrzegania. 

Przeprowadzono 11 rutynowych kontroli instalacji wynikających z art. 30 i 155 ustawy  

o odpadach (spalania odpadów w kotłach i piecach) oraz uchwały antysmogowej.  

W ramach  działań informacyjnych  na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów 

udostępniane są informacje o aktualnym stanie jakości powietrza, publikowane informacje 

o ewentualnych - przekroczeniach poziomów dopuszczalnych                                                                              

(https://www.przyrow.pl/kategorie/jakosc-powietrza.) 

https://www.przyrow.pl/kategorie/jakosc-powietrza
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Zgodnie z danymi przekazanymi z WFOŚiGW  w Katowicach w 2021 r. w Gminie Przyrów 

zlikwidowano 33 tradycyjne kotły węglowe. Zostały one zastąpione przez kotły węglowe  

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

ogrzewanie elektryczne. W wyniku tych inwestycji uzyskano następujące efekty 

przedstawione na grafice. Łączny koszt ww. inwestycji to 765 tys. zł, z czego 467 tys. zł 

stanowi dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z programu Czyste Powietrze. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9.2. Rolnictwo 

Łączna powierzchnia gruntów na terenie Gminy wynosi 8071 ha, z czego 5234 ha 

stanowią użytki rolne, 2376 ha to grunty leśne zadrzewione i zakrzewione, grunty 

zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 345 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 – 2700 ha, 

− łąki trwałe – 1913 ha, 

− pastwiska trwałe – 208 ha, 

− grunty pod stawami – 92 ha, 

− grunty pod rowami – 55 ha  

− sady – 15 ha 

− grunty rolne zabudowane – 114 ha 

− grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 137 ha. 

 

Rys. 2 Struktura użytków rolnych w Gminie Przyrów 
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9.3. Środki z budżetu Województwa Śląskiego uzyskane  

z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyrów – Knieja, obr. Przyrów  

dz. nr 1355 i 1356 sołectwo Przyrów, o długości 1,480 km.  

Koszt ogólny zadania wynosi: 783.678,39 zł, 

Kwota dofinansowania: 370.000,00 zł. 

 

9.4. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się 

kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia 

jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem  i pomoc w wymianie tzw. 

"kopciuchów". Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Deklaracje przyjmowane są od 1 

lipca 2021 r. Termin  złożenia deklaracji dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało 

uruchomione przed 1 lipca 2021 r. to 30 czerwca 2022 r. 

 

9.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2021 rok 

 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XX/137/2021  

z dn. 26.03.2021 r. Gmina Przyrów w roku 2021 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 2021 r. na koszt Gminy Przyrów zapewniono opiekę 2 bezdomnym 

zwierzętom (2 szt. - psy).  

 

Ryczałt miesięczny Koszt odłowienia 1 szt. zwierzęcia 

492 zł brutto 1495 zł brutto 
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W ramach Programu Gmina umożliwia 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 właścicielowi psów i kotów do 2 sztuk zwierząt rocznie.  

W ciągu roku dofinansowano łącznie 39 zabiegów (psy - 14 szt., koty - 25 szt.). Koszt 

realizacji całego Programu w 2021 roku wyniósł 19.722,32 PLN. 

W 2021 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 

 

Odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części w 2021 r. – JASTA Sp. z o. o.,  

ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski. Koszt przyjęcia 1 szt. padłego zwierzęcia 

to 246,00 zł. brutto. 

 

9.6.  Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

W 2021 r. wpłynęło: 

− 36 zgłoszeń od mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących zamiaru usunięcia drzew/-a, 

− 5 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/-a, 

− wydano 5 decyzji, 

− 6 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenach należących  

do Gminy, 

− 2 wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie 

zezwolenia w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą i częściową,  

na odstępstwa od zakazów. 

9.7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  

W wyniku przeprowadzonych 4 postępowań zostały wydane 3 decyzje. 
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9.8. Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej 

We wrześniu 2021 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania  

z NFOŚIGW w Warszawie na realizację zadania  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w ramach programu 

priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Odbiorem 

odpadów z działalności rolniczej zainteresowanych było 47 właścicieli nieruchomości  

z terenu naszej gminy.  

 

Zadeklarowana do odbioru ilość odpadów to łącznie ok. 23,4 tony. Dofinansowanie  

do realizacji zadania zostało przyznane.  

 

9.9. Dofinansowanie do opracowania programów/planów  wdrożeniowych 
 

W wyniku złożenia wniosków aplikacyjnych Gmina Przyrów w 2021 roku uzyskała 

dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie następujących dokumentów 

wdrożeniowych : 

−  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów do roku 2025 z perspektywą 

do 2030 roku, 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów na lata 2022 – 2030. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów do roku 2025 z perspektywą  

do 2030 roku jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie 

gminy. Opracowanie określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą 

się do aspektów środowiskowych.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów  na lata 2022-2030 jest 

narzędziem realizacji polityki energetycznej Gminy. Realizacja Planu przyczyni  

się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej 

(budynków i instalacji) oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza.  
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9.10. Konkursy 

W 2021 roku ogłoszone zostały następujące konkursy dla mieszkańców Gminy Przyrów: 

• „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”, 

• „PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY”. 

Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” ma na celu propagowanie zasad dobrej 

praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami 

ekologicznymi, a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych 

strategii  w zakresie ochrony środowiska. Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym 

zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego 

zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu 

środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie. Do etapu gminnego konkursu 

„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” zgłoszonych zostało 10 nieruchomości. Komisja 

konkursowa w wyniku przeglądu zagród wyłoniła zwycięzcę, który został zgłoszony  

do etapu powiatowego konkursu. Komisja Rolnictwa przyznała również wyróżnienia dla 

Przodujących Producentów Rolnych z terenu Gminy Przyrów. W 2021 r. przyznano pięć 

takich wyróżnień. Wręczenie nagród zdobytych w gminnych konkursach odbyło  

się w podczas Dożynek Gminnych.  

• PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi 

poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz 

pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs organizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego promuje także działania związane z zachowaniem 
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tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez Gminę. Z terenu Gminy Przyrów 

wysłano dwa zgłoszenia w następujących kategoriach:  

 

1. Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe: 

 

• Grupa kolędnicza HERODY z Sygontki – WYRÓŻNIENIE 

 

 

Grupa Kolędnicza HERODY z Sygontki 

 

 

Grupa Kolędnicza HERODY z Sygontki 
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2. Najpiękniejsza zagroda wiejska: 

 

• Zagroda wiejska Państwa Ewy i Adama Synowiec ze Staropola – I MIEJSCE. 

 
Zagroda wiejska Państwa Ewy i Adama Synowiec ze Staropola 

 

10.  Bezrobocie 

W grudniu 2021 roku w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu zarejestrowanych było  

158 osób bezrobotnych z terenu Gminy Przyrów, w tym 78 kobiet i 80 mężczyzn. Wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 12 osób.  

W roku sprawozdawczym spośród osób zarejestrowanych w PUP prace interwencyjne 

rozpoczęły 2 osoby, roboty publiczne 7 osób, a staż odbywało 5 osób. Z bezpłatnych 

szkoleń skorzystały 2 osoby, 5 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy oraz 2 osoby podjęły działalność gospodarczą. 

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. 
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Liczba bezrobotnych na terenie gminy w poszczególnych latach: 

Lp. Lata      Liczba bezrobotnych 

1.       2018      161 

2.       2019      145 

3.       2020      178 

4.       2021      158 
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11. Działalność gospodarcza 

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

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w roku 2021 wpisane były 173 podmioty, 

mające główne miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Przyrów. 

 

Rok Liczba podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą 

2018 169 

2019 175 

2020 182 

2021 173 
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W ciągu 2021 roku 7 podmiotów rozpoczęło działalność, a 16 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). 

Nazwa sekcji PKD Ilość wpisów 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 11 

Przetwórstwo przemysłowe 27 

Budownictwo 33 

Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle  

43 

Transport i gospodarka magazynowa 21 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 7 

Informacja i komunikacja 2 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 
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Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 

Pozostała działalność usługowa 8 

Suma: 173 

(źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 

12.  Bezpieczeństwo 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców z terenu Gminy Przyrów czuwa Komisariat Policji  

w Koniecpolu.  

W 2021 roku na obszarze Gminy odnotowano: 

▪ Zdarzenia kryminalne: 

➢ 13 zdarzeń kryminalnych, w tym kradzieże i kradzieże z włamaniem 

▪ Interwencje, w tym: 

➢ 49 interwencji domowych 

➢ 63 interwencje w miejscu publicznym 

▪ Zagrożenia w ruchu drogowym 

➢ 19 kolizji drogowych 

➢ 5 nietrzeźwych użytkowników dróg 

 

Jednostki są sukcesywnie wyposażane w niezbędny sprzęt ratowniczy i sprzęt ochrony 

osobistej strażaków. W 2021 roku OSP Wiercica wzbogaciła się o nowy średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. Posiadany przez nich samochód pożarniczy marki 

Magirus został przekazany do jednostki OSP Wola Mokrzeska. 

W 2021 roku na terenie Gminy odnotowano 89 zdarzeń, w tym 20 pożarów oraz  

69 miejscowych zagrożeń. 
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W poniższej tabeli przedstawiono statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek 

OSP z terenu Gminy Przyrów w 2021 roku: 

Lp. Nazwa jednostki Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Suma 

wyjazdów 

1. OSP Przyrów 17 48 0 65 

2. OSP Wiercica 9 20 0 29 

3. OSP Staropole 8 2 0 10 

4. OSP Zarębice 8 5 0 13 

5. OSP Zalesice 3 4 0 7 

6. OSP Wola Mokrzeska 2 2 0 4 

 

13. Administracja 

13.1 Polityka kadrowa, zarządzanie zasobami i doskonalenie zawodowe 

Urząd Gminy Przyrów dysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą 

swoje umiejętności i kwalifikacje. Polityka zatrudnienia w 2021 r. opierała się  

na kontynuacji założeń z lat ubiegłych. Do zespołu pracowników dołączyła Pani  

Anna Kowalska-Fert, która 1 kwietnia 2021 roku została powołana na stanowisko Zastępcy 

Wójta.  

W przypadku wolnych stanowisk urzędniczych braki kadrowe uzupełniano w drodze 

naboru na wolne stanowisko urzędnicze, który stanowi istotny obszar strategicznego 

zarządzania kadrami w Urzędzie Gminy. Na bieżąco również uzupełniano braki kadrowe 

na stanowiskach pomocniczych, na których szansę pracy 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.  

W Urzędzie Gminy Przyrów na koniec 2021 roku zatrudnionych było 21 osób  

w administracji oraz 3 pracowników obsługi. W ramach robót publicznych pracę 

wykonywały 3 osoby, a także 3 absolwentów odbywało praktyki. W ramach umowy 

zlecenia prowadzona była obsługa prawna oraz obsługa BHP Urzędu Gminy.  

W 2021 roku mieszkańcy gminy mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, która 

obejmowała udzielanie kompleksowych porad prawnych. Punkt poradnictwa prawnego 

mieścił się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie i przyjmował mieszkańców we wtorki  

w  godzinach 10.00 – 14.00. 
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13.2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Przyrów w czasie pandemii  

Rok 2021, podobnie jak rok 2020,  był trudny i specyficzny jeżeli chodzi o pracę Urzędu 

Gminy Przyrów. Trudna sytuacja spowodowana była panującą pandemią Covid – 19.  

W związku z rosnącym ryzykiem zakażenia tą chorobą Urząd Gminy Przyrów, w miarę 

potrzeb wynikających z wprowadzanych Rozporządzeń Rady Ministrów i wynikających  

z nich obostrzeń, ograniczał bezpośrednią obsługę interesantów. Jeżeli w danym okresie 

niemożliwa była bezpośrednia obsługa interesantów, wówczas 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 byli  

na bieżąco informowani, za pośrednictwem strony internetowej, o sposobach załatwiania 

spraw, byli również proszeni 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.  

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 dotyczącą 

sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. W ubiegłym roku, podobnie jak 

w 2020, również została przeprowadzona akcja bezpłatnego przekazania maseczek 

ochronnych dla mieszkańców naszej Gminy. 

Urząd Gminy Przyrów uczestniczył w ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw Covid-19. 

Powołany został Koordynator ds. szczepień oraz organizowane były mobilne punkty 

szczepień, m.in.: w Aleksandrówce, Sygontce, Woli Mokrzeskiej oraz w Przyrowie.  

 

13.3. Decyzje i Umowy 

Urząd wydał łącznie 2818 decyzji administracyjnych, będących w kompetencji Gminy. 

• Zamówienia publiczne: 

◦ ilość postępowań przeprowadzonych zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych – 4; 

◦ ilość postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy PZP (na podstawie art. 2 

pkt 2), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w gminie – 7 
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• Dowody osobiste: 

◦ ilość wydanych dowodów osobistych – 191. 

13.4. Uchwały Rady Gminy 
 

W 2021 roku odbyło się 6 sesji zwyczajnych oraz 5 sesji nadzwyczajnych Rady Gminy  

w Przyrowie,  w trakcie  których podjęto 66 uchwał, z czego:  

• 21 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;  

• 45 objętych było nadzorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach; 

• 22 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru: 

• Wojewoda Śląski wydał 7 rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność 

uchwał:   

− Uchwała Nr XX/133/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 30.04.2021 r.  

(w całości); 

− Uchwała Nr XX/134/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 30.04.2021 r.  

(w całości); 

− Uchwała Nr XXII/150/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 15.07.2021 r.  

(w całości); 

− Uchwała Nr XXIV/160/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 22.10.2021 r.  

(w części); 

− Uchwała Nr XXVI/169/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 31.12.2021 r.  

(w całości); 

− Uchwała Nr XXVI/170/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 31.12.2021 r.  

(w całości); 

− Uchwała Nr XXVIII/180/2021 – rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 21.01.2022 r.  

(w części); 

• Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęła żadnego postępowania nadzorczego 

wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy i nie stwierdziła nieważności żadnej 

uchwały. 

W minionym okresie sprawozdawczym, bardzo trudnym ze względu na stan epidemiczny  

wywołany wirusem COVID-19, oraz wynikającymi z tego stanu ograniczeniami, 

dotyczącymi  możliwości zgromadzeń, mając na względzie kwestie zdrowia i zapewnienia 

bezpieczeństwa, Rada zazwyczaj pracowała w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. 



39 

 

 

13.5 Czynności z zakresu USC 

Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego – 57; 

Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 504; 

Ilość wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa – 14; 

Ilość zmigrowanych aktów do rejestru stanu cywilnego – 250.  

14. Finanse gminy 

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego  

wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 

wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Dochody 17 609 893,00 20 177 757,27 20 220 667,90 100,21% 

Wydatki 17 825 944,02 19 811 922,05 18 619 612,68 93,98% 

Wynik -216 051,02 365 835,22 1 601 055,22 - 

 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 20 220 667,90 zł, a ich realizacja stanowiła 

100,21% planu wynoszącego 20 177 757,27 zł. Co w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynosi 5544,47 zł. 

Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział (w 

 %) 

Dochody bieżące 16 930 393,00 17 959 761,00 18 253 025,32 101,63% 90,27% 

Dochody majątkowe 679 500,00 2 217 996,27 1 967 642,58 88,71% 9,73% 

RAZEM DOCHODY 

OGÓŁEM 
17 609 893,00 20 177 757,27 20 220 667,90 100,21% 100,00% 

W tym: dotacje i środki na 

finansowanie wydatków 

na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z 

budżetu UE: 

529 000,00 529 000,00 304 859,17 57,60% 100% 
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14.1. Dochody bieżące 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku 

zostały wykonane na poziomie 18 253 025,32 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu 

wynoszącego 17 959 761,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów 

bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dotacje i dochody celowe 5 015 551,00 5 605 170,00 5 545 892,61 98,94% 30,38% 

Subwencja ogólna 6 239 871,00 6 619 227,00 6 619 227,00 100,00% 36,26% 

Udziały w PIT i CIT 2 395 736,00 2 395 736,00 2 592 130,18 108,20% 14,20% 

Wpływy z podatków i 

opłat 
3 012 735,00 3 048 735,00 3 030 872,97 99,41% 16,60% 

Pozostałe dochody 266 500,00 290 893,00 464 902,56 159,82% 2,55% 

RAZEM 16 930 393,00 17 959 761,00 18 253 025,32 101,63% 100,00% 

 

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019-2021 

 

14.2. Dochody majątkowe 

Dochody majątkowe Gminy Przyrów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 

1 967 642,58 zł, tj. w 88,71% w stosunku do planu wynoszącego 2 217 996,27 zł. 

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł 

przedstawia poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody z majątku 70 000,00 87 398,00 61 185,14 70,01% 3,11% 

Dotacje i środki na 

inwestycje 
609 500,00 2 130 598,27 1 906 457,44 89,48% 96,89% 

RAZEM DOCHODY 

MAJĄTKOWE 
679 500,00 2 217 996,27 1 967 642,58 88,71% 100,00% 

 

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2021 

W tym w ramach dochodów i środków na inwestycje wykonano: 

● Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej  

na zdania inwestycyjne w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 

kanalizacji zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jst.; 

● Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 370 000,00 zł - środki  

w ramach FOGR na zrealizowanie przebudowy drogi w miejscowości Przyrów; 

● Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – 215 451,00 zł środki w ramach PO „Rybactwo i Morze”  

za zrealizowaną inwestycję „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół 

zbiornika w Przyrowie”; 

● Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska – 89 408,17 zł - refundacja środków RPO  

za zrealizowaną w 2020r. inwestycje w zakresie OZE (pozostała część wynikająca  

z rozliczenia wniosku o płatność). 
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● Ref. Środków z Funduszu Sołeckiego za rok 2020 w ramach wydatków 

inwestycyjnych 7.098,27 zł 

14.3. Wydatki budżetu 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 18 619 612,68 zł, a ich realizacja wyniosła 

93,98% planu wynoszącego 19 811 922,05 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku 

przedstawiają tabele poniżej. Zobowiązania budżetu na 31.12.2021 r. wyniosły 699.558,81 

w tym 0,-zł wymagalnych; w tym tyt. wynagrodzeń i pochodnych 546.948,54 zł. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Wydatki bieżące 15 739 049,02 16 828 021,45 16 117 444,82 95,78% 86,56% 

Wydatki majątkowe 2 086 895,00 2 983 900,60 2 502 167,86 83,86% 13,44% 

RAZEM WYDATKI 

OGÓŁEM 
17 825 944,02 19 811 922,05 18 619 612,68 93,98% 100,00% 

 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

801 Oświata i wychowanie 5 256 928,42 5 573 300,01 5 405 606,78 96,99% 29,03% 

855 Rodzina 4 638 237,00 4 731 709,00 4 677 873,83 98,86% 25,12% 

750 Administracja publiczna 2 237 569,00 2 414 265,10 2 256 180,37 93,45% 12,12% 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
1 507 444,44 1 700 835,77 1 554 822,12 91,42% 8,35% 

600 Transport i łączność 949 228,16 1 456 900,16 1 258 550,94 86,39% 6,76% 

852 Pomoc społeczna 1 047 611,00 1 067 199,00 1 017 964,44 95,39% 5,47% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 694 483,00 960 598,21 958 547,17 99,79% 5,15% 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
511 698,00 512 398,00 482 570,33 94,18% 2,59% 

754 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

233 000,00 454 690,00 414 040,86 91,06% 2,22% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
330 600,00 408 930,00 204 403,66 49,98% 1,10% 

926 Kultura fizyczna 68 500,00 136 000,00 134 742,00 99,08% 0,72% 

851 Ochrona zdrowia 67 600,00 115 489,80 109 304,17 94,64% 0,59% 

710 Działalność usługowa 71 700,00 91 593,00 81 497,35 88,98% 0,44% 

757 
Obsługa długu 

publicznego 
68 000,00 68 000,00 51 102,93 75,15% 0,27% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
12 150,00 16 922,00 11 220,00 66,30% 0,06% 

751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

795,00 795,00 789,30 99,28% < 0,01% 
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Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 396,43 99,11% < 0,01% 

758 Różne rozliczenia 130 000,00 101 897,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
RAZEM WYDATKI 

OGÓŁEM 
17 825 944,02 19 811 922,05 18 619 612,68 93,98% 100,00% 

 

Najwyższą kwotę wydatków budżetu 30,59%- 5 695 837,83 zł stanowiły wydatki  

na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, tutaj jednak  

po stronie dochodów gmina uzyskała wsparcie z dotacji celowych w 87%. 

Ponad 29%-5 405 606,78 zł wszystkich wydatków stanowią nakłady finansowe  

na realizacje zadań oświatowych,  przy czym subwencja oświatowa i dochody związane  

z oświatą wsparły to zadanie w 68%.  

W ciągu 2021 roku Gmina zaciągnęła 98.086,36 zł pożyczki z WFOŚiGW na realizację 

programu przydomowych oczyszczalni ścieków, a spłaciła zgodnie z harmonogramem 

595.673,20 zł rat pożyczek i kredytów.  

 

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 

2021 1.504.992 7,5 

 

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 wyniosło 1.504.992,04 zł, co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosło 412,67 zł. 
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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 byłej 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 265,2455  ha. W roku 2021 

przejęto 11 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,8714 ha. Gmina przejęła 

na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości  

– 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,0330 ha, na podstawie umowy 

sprzedaży – 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0600 ha, na podstawie umowy 

zamiany – 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8684 ha, wpisanie Gminy Przyrów, 

jako władającego na zasadach samoistnego posiadania nieruchomością na podstawie 

decyzji Starosty Częstochowskiego – 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9100 ha. 

 

WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO MIENIA GMINY WG DANYCH ZBIORCZYCH 

BILANSOWYCH ZA 2021 R. 

  Majątek trwały Wartość 

Grunty 3 324 311,58 

Budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej 28 476 402,29 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 319 319,91 

Środki transportu 146 079,76 

Inne środki trwałe umarzane stopniową 

amortyzacją 
37 622,52 

Ogółem środki trwałe 34 303 736,06 

Wart. n i p (programy i licencje) 0,00 
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Wartość księgowa mienia całkowicie umorzonego, tzw. wyposażenia we wszystkich 

jednostkach, wynosi 1 244 142,19 zł (sprzęt poniżej 10.000,00 zł) 

Środki trwałe, które zwiększyły wartość mienia w stosunku do roku 2020: 

• Grunty o kwotę 82 056,36 zł. 

• Budowle o kwotę 2 793 589,80 zł, co stanowi wartość budynków na zakupionych 

działkach przy ul. Częstochowskiej w m. Przyrów oraz budowli tj. oświetlenia 

ulicznego w m. Zalesice oraz oświetlenia ledowego na terenie rekreacyjno-

sportowym „Brzózki” w m. Przyrów; plac zabaw w m. Bolesławów i Przyrów; 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych przy  

ul. Św. Mikołaja w m. Przyrów; przebudowy i budowy dróg gminnych; nieodpłatne 

nabycie prawa własności na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego oraz 

przekazanie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Przyrowie boiska. 

• Urządzenia techniczne i maszyny o kwotę 561 878,72 zł, co stanowi wartość 

realizacji inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Przyrowie; wyświetlacz prędkości rzeczywistej w m. Bolesławów 

oraz weryfikację wartości inwestycji OZE na budynkach mieszkańców Gminy. 

Wartość wyposażenia i drobnego sprzętu zwiększyła swoją wartość o kwotę 152 098,29 zł.  

Dochody związane z mieniem wykonane w 2021 roku: 

• najem  lokali mieszkalnych i użytkowych  – 139 703,89 zł. 

• czynsze ob. łowieckich i gruntów rolnych – 26 508,84 zł. 

• użytkowanie wieczyste – 420,00 zł. 

• trwały zarząd – 314,85 zł. 

16.  Inwestycje gminne zrealizowane w roku 2021 

W roku sprawozdawczym Gmina Przyrów zrealizowała następujące inwestycje: 

• „Przebudowa drogi Przyrów - Knieja o dł. 1480 m.b. na działkach o nr ew.1355; 

1356 ob. Przyrów gm. Przyrów. pow. częstochowski. woj. śląskie”. 

Roboty zostały wykonane przez Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT”  

z  Włoszczowy.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 783 678,39 zł. Na wykonanie tego zadania 

pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 370.000,00  zł.  

W wyniku realizacji operacji powstała droga o długości 1480 m.b. 
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Foto. Przebudowana droga Przyrów - Knieja 

• „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”                                                                                   

Na realizację inwestycji Gmina Przyrów pozyskała dofinansowanie w ramach 

Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 10.753.561,00 zł.                                                                                                     

Całkowity koszt  realizacji zadnia to 14 003 890,55 złotych.  

Realizacja inwestycji pozwoli na przyjęcie ścieków z kolejnych odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej. Prace potrwają do połowy 2023 roku.  

W roku 2021 została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy 

zadania oraz na inspektora nadzoru budowlanego. 

       

Foto. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów 
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• ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla 

miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Szkolna’’ 

Na wykonanie tego zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 147 223,00  zł.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 281 269,40 zł. 

W wyniku realizacji operacji powstał odcinek kanalizacji o długości  0,596 mb. oraz 

zostało wykonanych pięć podłączeń do budynków. 

• ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości 

Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna’’ 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 277 348,85 zł.  

W wyniku realizacji operacji powstał odcinek kanalizacji o długości  0,463 mb. oraz 

cztery podłączenia do budynków. 

• "Budowa oświetlenia ledowego na terenie rekreacyjno-sportowym "Brzózki" 

w miejscowości Przyrów"  

Gmina Przyrów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej,  

ze środków Województwa Śląskiego, w ramach Marszałkowskiego Konkursu 

"Inicjatywa Sołecka" w 2021 roku w kwocie 24.500 zł. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 55.842 zł. 

Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej, 

poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do uprawiania 

sportu, co wpłynęło na kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integrację 

mieszkańców sołectwa Przyrów. 

 

Foto. Oświetlenie ledowe na terenie rekreacyjno-sportowym "Brzózki" w miejscowości 

Przyrów 
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• W ramach inwestycji w infrastrukturę oświetleniową na terenie gminy zrealizowano 

następujące projekty: 

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesice,  

ul. Mokra w ramach której dobudowano trzy sztuki słupów oświetleniowych” 

–    koszt ogólny zadania wynosi: 15 909,63 zł. 

      

Foto. Oświetlenie uliczne ul. Mokra w miejscowości Zalesice 

 

-  „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropole” – koszt ogólny 

zadania wynosi: 6 030,38 zł. 

      

Foto. Oświetlenie uliczne w miejscowości Staropole 
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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 2021 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, 

− czyste powietrze, 

− rozporządzeń, 

− innych ustaw. 

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 skorzystały 53 osoby - wypłacono kwotę 

57 844 zł, 

• udzielenie schronienia dla 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych  

„PANACEUM” –wydano kwotę 20 995 zł, 

• dożywianie w szkołach, które przyznano dla 18 uczniów i zasiłki celowe  

na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych – dla  

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

i w domu”. Ogólny koszt realizacji programu wyniósł  45 539 zł, z czego kwota  
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18 216 zł to środki własne Gminy stanowiące 40% całego zadania, natomiast  

27 323 zł to kwota z dotacji celowej budżetu państwa stanowiąca 60% zadania. 

GOPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. W ramach programu w 2021 r. 

wydano ok. 8 ton artykułów żywnościowych (liczba paczek 312 szt.). Pomoc otrzymało  

156 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 22 podopiecznych. Ponadto GOPS przystąpił do ,,Programu 75+", na realizację którego 

otrzymał kwotę 30 917 zł.   

Przyznano zasiłki okresowe dla 15 osób, na łączną kwotę 17 142 zł. Głównymi powodami 

korzystania z zasiłków okresowych są: bezrobocie, długotrwała choroba  

i niepełnosprawność. 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt – 3 osoby – 

93 053,95 zł. 

Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej: 

• zasiłki  stałe – przyznane dla 29 osób na kwotę 172 373,20 zł,  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane od osób pobierających zasiłki stałe – 

kwota 15 513 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;   

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;  
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• zasiłek dla opiekunów; 

• specjalny zasiłek opiekuńczy; 

• świadczenie rodzicielskie; 

• zaliczka alimentacyjna; 

• świadczenie „ pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 500+”; 

• 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. 

Świadczenie wychowawcze – wypłacono dla 562 dzieci na kwotę 3 340 077,10 zł. 

Mieszkańcy naszej Gminy korzystali z następujących świadczeń: 

• z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 150 rodzin,  

• z zasiłku rodzinnego ,,złotówka za złotówkę” – 46 rodzin, 

• z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 15 osób,  

• z zasiłku pielęgnacyjnego – 65 osób,  

• ze świadczenia pielęgnacyjnego – 22 osób,  

• ze specjalnego zasiłku opiekuńczego – 0,  

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

Na ww. świadczenia wypłacono  kwotę 967 338  zł.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 9 osobom na łączną kwotę 62 670 zł. 

Kwoty zwrócone w 2021 r. przez dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynoszą wraz z odsetkami 22 102.62 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. 

Zadania określone w ustawie o systemie oświaty – pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.  

Stypendium otrzymało 11 uczniów na ogólną kwotę  4 200,00 zł, w tym z dotacji 3 360,00 

zł, a z środków własnych gminy 840,00 zł. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.   

Ustawa  o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej  rozdzieliła  kompetencje  

gminy i powiatu.  

Regulacja prawna na poziomie samorządu gminnego wprowadziła m.in. asystenta rodziny, 

jako dodatkowe wsparcie adresowane do rodzin mających trudności opiekuńczo-
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wychowawcze. GOPS w Przyrowie zatrudnia asystenta rodziny, dla którego środki  

na dofinansowanie zatrudnienia pozyskiwane są rokrocznie w ramach resortowego 

programu ministerstwa. W 2021 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 1000 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 8 rodzin, w tym 18 dzieci. 

Zgodnie z ustawą, ośrodek poniósł wydatki związane z utrzymaniem dzieci 

przebywających w rodzinie zastępczej (2 dzieci) na kwotę 8 394,58 zł. 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.  

W 2021 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie 

wpłynęły 4 „Niebieskie Karty”, które zostały założone przez funkcjonariuszy Policji. 

Zakończono procedury dla 2 NK, a dwie będą nadal kontynuowane w 2022 r. 

W 2021 r. pomocą społeczną zostało objętych 105 osób (liczba rodzin – 78), natomiast 

pracą socjalną zostało objętych 48 rodzin (liczba osób w rodzinie – 96) . 

Klub „Senior+” działający w strukturach GOPS  ogólna kwota poniesiona na opłaty  

i zajęcia wyniosła 63 949,59 zł. Z programu otrzymaliśmy 50 % tj. 32 040,00 zł, 

wykorzystano 31 949,59 zł zwrócono 90,41 zł , środki własne to 50 % tj. 32 000,00 zł. 

Program obejmuje 30 uczestników. W ramach programu odbyły się cykliczne zajęcia dla 

seniorów: warsztaty z rękodzieła, zajęcia z fizjoterapeutą (masaże, ćwiczenia 

ogólnousprawniające), zajęcia muzyczne, teatralne, warsztaty kulinarne oraz cykliczne  

warsztaty z zakresu terapii zajęciowej.  

Program Czyste Powietrze  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia  

2 października 2020r.  w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia  

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia wydaliśmy  

w 2021 r. 17 zaświadczeń.    

GOPS w Przyrowie w 2021 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,  

1 asystenta rodziny (1/2 etatu). 

Ogółem wydatki  na realizację zadań własnych i zleconych  GOPS w Przyrowie w 2021 r. 

wyniosły: 
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Zadania zlecone                § 2010              -  1 174 106,05 

                                          § 2060              -  3 368 827,10 

Zadania dofinansowane z § 2030              -     369 008,53 

Zadania własne                                          -     774 092,18     

 Fundusz Pracy                                          -          1000,00 

RAZEM:                                                       5  687 033,86          

 

18. Kultura i sport 

Gmina Przyrów 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 2021 GOK zrealizował następujące inicjatywy: 

• I Gminny Konkurs Plastyczny – „Anioł Bożonarodzeniowy z masy solnej”-         

konkurs przeprowadzony w rygorze sanitarnym. 

• Akcja zima – Ferie Zimowe 2021. 

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 XXXIII 

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

• XII Powiatowy Konkurs Plastyczny na: Pisankę, Palmę, Kartkę oraz Stroik 

Wielkanocny, adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu 

regionu częstochowskiego, organizowany w rygorze  pandemicznym. 

• organizacja konkursu plastycznego zatytułowanego „Moja okolica w pandemii”  

      realizowane w formie online.                                                                                                                                                         

• Organizacja imprezy interdyscyplinarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy. W programie 

spotkanie autorskie, czytanie bajek dla najmłodszych i ich ilustracja, ściana 

wspinaczkowa, zjeżdżalnie oraz mała gastronomia. 

• II dekada czerwca – Koncert „Dzieci rodzicom” w wykonaniu uczniów-uczestników 

zajęć muzycznych prowadzonych przez GOK. Koncert uświetnił występ instruktora 

prowadzącego zajęcia i zaprzyjaźnionych absolwentów szkół muzycznych  

z Częstochowy i Radomska.  

• Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wiercicą.  
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• I dekada lipca organizacja wyjazdu rekreacyjnego do Parku Wodnego  

w Tarnowskich Górach dla członków kół zainteresowań działających w ośrodku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

•  Wrzesień 2021 r. – „Dożynki Gminne Przyrów 2021” podczas których, zgodnie  

z tradycją, barwny korowód dożynkowy składający się z delegacji poszczególnych 

sołectw, które złożyły wieńce na ręce włodarzy naszej gminy. Jak co roku 

wykonawcy wieńców nagrodzeni zostali nagrodami finansowymi i 

okolicznościowymi dyplomami. Festyn dożynkowy obfitował w wiele imprez 

towarzyszących, między innymi: turniej sołectw, kącik czytelniczy, malowanie 

twarzy i atrakcje dla najmłodszych, występy sceniczne zespołów śpiewaczych, 

klubu seniora oraz koncert gwiazdy wieczoru zespołu  

Zbóje.  

• III dekada października – warsztaty florystyczne dla kół gospodyń wiejskich  

pt „Dekoracje związane z okresem Wszystkich Świętych”. Zajęcia przeprowadzone 

w grupach zgodnie z zaleceniami pandemicznymi. Przedsięwzięcie realizowane 

przy współpracy ŚODR w Częstochowie. 

• I dekada listopada – XII powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar 

Starosty Częstochowskiego pod Patronatem Wójta Gminy Przyrów. Ze względu  

na liczne zachorowania i kwarantanny zawodników z gmin biorących udział  

w turnieju – przełożony i zrealizowany w kwietniu 2022 roku. 

• II dekada grudnia – warsztaty florystyczne organizowane w poszczególnych 

sołectwach Gminy Przyrów zatytułowane „ Stroik Bożonarodzeniowy i inne ozdoby 

świąteczne”, zajęcia nieodpłatne sfinansowane z dotacji podmiotowej GOK. 

Warsztaty realizowane przy współpracy ŚODR w Częstochowie. 

• Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów zajęć muzycznych pt „Polskie 

kolędy i pastorałki”. W programie występy indywidualne uczniów, występ grupowy 

oraz wspólne kolędowanie dzieci, rodziców i zaproszonych członków rodzin. 

W Gminnym Ośrodku Kultury działają: 

• ZPiT Przyrowskie Nutki” - trzy grupy wiekowe – 45 osób; 

• Zespół Gimnastyki Artystycznej we współpracy z ZSP w Przyrowie  – ze względu  

na pandemie zajęcia zawieszono.; 

• koło plastyczne, skupiające około 15 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 
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• zajęcia jogi – 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. 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi ścisłą współpracę z Krajową Radą Izb Rolniczych  

w zakresie reklamy, organizacji i rekrutacji uczestników zimowisk oraz wypoczynku 

wakacyjnego. 

Przy organizacji turniejów i konkursów o zasięgu powiatowym i regionalnym GOK 

współpracował ze Starostwem Powiatowym oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury  

w Częstochowie.  

Wszelkie zajęcia i spotkania  odbywały się w rygorze  obostrzeń pandemicznych,  

za zgodą rodziców i członków zespołów oraz zgodnie z regulaminem opracowanym  

w porozumieniu z Inspektoratem SANEPID-u. 

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 Woli Mokrzeskiej. 

Biblioteka od 1 stycznia 2001 r., Uchwałą Rady Gminy została Instytucją Kultury i była 

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. Książki zostały zakupione głównie u dystrybutorów dostarczających 

książki do bibliotek oraz w księgarniach internetowych AZYMUT, PLATON, EDYP, DOBRA 

KSIĄŻKA. 

W roku sprawozdawczym zakupiono ogółem 663 książki na wartość 12.936 zł., w tym  

ze środków samorządowych zakupiono 479 książek o wartości  9.167 zł.        

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 184 książki  

o wartości 3.769 zł.  
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Biblioteka otrzymała 91 darów o wartości 557 zł. Książki zostały pozyskane z prywatnych 

zbiorów naszych czytelników. 

Prenumerata czasopism  

GBP Przyrów w roku 2021 prenumerowała 2 czasopisma: Poradnik Bibliotekarza oraz  

1 czasopismo regionalne. Dużo kolorowych czasopism zostało przekazanych przez 

naszych czytelników. 

GBP uczestniczyła w finansowaniu i współredagowaniu kwartalnik „ECHO GMINY 

PRZYRÓW”. Koszt tego zadania to 6.652 zł.  

Stan księgozbioru na koniec 2021roku  19 511 woluminów w tym: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie 12 848 woluminów 

Filia Sygontka    4 132 woluminów 

Filia Wola Mokrzeska   2 531 woluminów 

Liczba mieszkańców w roku 2021 
wynosiła 

  3 647 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców     11.87 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców   159.17 

Liczba zakupionych książek na 100 
mieszkańców     
 

    18.17 

 

Na ogólną liczbę 433 czytelników, 231 osób to czytelnicy dorośli.  

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 

Po roku ograniczeń naszej działalności ze względu na panującą pandemię, w roku 2021 

zaobserwowaliśmy tendencję wzrostową zarówno w ilości odwiedzających nasze placówki 

czytelników, jak i w ilości wypożyczanych książek. Mogliśmy również wrócić do organizacji 

akcji promujących czytelnictwo. 

Spotkania autorskie zorganizowane w 2021 roku: 

• 1 czerwca  – spotkanie z Romanem Pankiewiczem z okazji Dnia Dziecka 

• 21 października –  Spotkanie autorskie z Anną Płowiec z okazji Nocy Bibliotek 
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Akcje czytelnicze i święta książki: 

•  ogólnopolska  akcja „Jak nie czytam jak czytam”; 

• Zorganizowany cykl 6 spotkań z przedszkolakami „ Rozmowy o uczuciach” 

• W ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” przeprowadzono akcję 

promocyjną podczas uroczystości Dożynek Gminnych, w której uczestniczyło 

wielu małych czytelników 

 W  2021 roku Biblioteka kontynuowała akcję rozdawania w naszej bibliotece darmowych 

wyprawek czytelniczych  w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. 

W miesiącu październiku 2021 r., w Bibliotece w Przyrowie przeprowadzono pasowanie  

na czytelnika uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Spotkanie to miało bardzo uroczysty 

charakter. Uczestniczyło w nim 25 uczniów.  

Zarówno w Bibliotece w Przyrowie, jak i w obydwu Filiach, zostały przeprowadzone także 

lekcje biblioteczne, warsztaty. 

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

stronie internetowej  https://w.bibliotece.pl 

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. 

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.  


