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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I MIEŚCIE KOZIEGŁOWY 

Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jest największą gminą 
powiatu myszkowskiego. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z 
miastem powiatowym Myszków. Obszar gminy wynosi 161 km kwadratowych, w 17% pokryty jest 
lasami. Dodatkowym atutem położenia gminy jest przebiegająca tędy trasa szybkiego ruchu (droga 
krajowa DK- 1) łącząca Cieszyn z Gdynią z rozwidleniem wiodącym na Warszawę. Gmina składa się z 26 
sołectw oraz miasta Koziegłowy. 

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminie i Mieście Koziegłowy na pobyt stały zameldowanych było 14 
324 osób, w tym: kobiet – 7390, mężczyzn – 6934. Dla porównania w roku 2017 Gmina i Miasto 
Koziegłowy liczyła 14 369 stałych mieszkańców, w tym: kobiet – 7416, mężczyzn – 6953. 
Miasto Koziegłowy liczyło na dzień 31.12.2018 r. – 2463 mieszkańców, natomiast na koniec 
roku 2017 – 2424 mieszkańców. Na koniec roku 2018 na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 
było zarejestrowanych 1021 podmiotów gospodarczych. 
 

 

ROZDZIAŁ II 

     ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY  

 

1. STAN FINANSÓW GMINY 

       

 

Dochody własne stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem a otrzymanymi 
dotacjami i subwencjami i stanowią o samodzielności finansowej gminy, a ich wzrost 
stanowi o niezależności gminy od środków z budżetu państwa  

 

udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem dochody własne        24 642 934,95       32,93% 

  dochody ogółem       74 832 850,43       
 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem świadczy o poziomie inwestowania  

 

2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY 

 
  

 
wykonanie dochodów ogółem 

 

 

 

 

            74 832 
850,43     

       

 dochody z PIT 
 

 

 

 

            11 079 
043,00     

udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem 

wydatki 
majątkowe   

            28 481 
545,22       35,29% 

 wydatki ogółem  

            80 709 
422,92       

Kwota zadłużenia ogółem             14 052 121,08 zł       
Poziom wolnych środków  
   

              3 842 064,31 zł  
   



 w tym dynamika do roku 2017 
 

 

 

 

                  
115,73% 

       

 dochody z CIT 
 

 

 

 

                  196 
430,72     

 w tym dynamika do roku 2017 
 

 

 

 

                         
90,52% 

       

 wykonanie wydatków ogółem 
 

 

 

 

            80 709 
422,92     

 

   

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) oznacza, iż 

gmina ma możliwości inwestycyjne, rozwojowe, posiada środki na obsługę i 

spłatę zadłużenia  

 Nadwyżka operacyjna 
 

 

 

 

             6 713 
205,21 zł  

       

 

dotacje rozwojowe spoza budżetu 
gminy 

 
brak 

 

  

       

 dochody ze sprzedaży majątku 
 

 

 

 

                   62 
124,94 zł  

 

 
 

 

 

 

  

3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH 

      

wysokość wydatków majątkowych w stosunku do 
planu 

wykonanie 
wydatków 
majątkowych    28 481 545,22       90,64% 

 

plan wydatków  
majątkowych  

 31 421 582,24     
 

 
 

Wydatki majątkowe   Nakłady 
 Łączna wartość 

inwestycji 
   poniesione  

od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r.  

 na dzień  
31.12.2018 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie 
oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy 
Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki Letnisko do 
przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj  

         2 688 035,55 zł         2 846 875,70 zł  

   [niewygasające 73.062,00 zł]               73 062,00 zł    
   vat do odliczenia             617 767,23 zł    

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu 
kombivan- ZUK 

              65 000,00 zł              65 000,00 zł  

Zakup serwera               17 645,64 zł              17 645,64 zł  
Przebudowa dróg gminnych  w m. Mzyki nr 595020S ul. 
Kościelna  

         1 960 437,85 zł         2 001 926,85 zł  

Przebudowa dróg gminnych  w m. Mzyki nr 595019S ul. 
Słoneczna 

            949 872,57 zł            965 668,57 zł  

Przebudowa drogi gm. w Koziegłowach ul. Krótka                45 476,37 zł              65 033,37 zł  



Przebudowa drogi gm. 595029S Lgota Nadwarcie ul. 
Nadrzeczna 

              55 996,06 zł              55 996,06 zł  

Przebudowa drogi gm. 595028S Lgota Nadwarcie ul. 
Akacjowa 

            120 730,38 zł            120 730,38 zł  

Przebudowa drogi gm. w m. Pustkowie Lgockie ul. 
Dębowa 

            621 353,07 zł            650 258,07 zł  

Przebudowa drogi gm. nr 595006S Cynków-Krusin-
Markowice ul. Folwarczna 

         2 311 394,76 zł         2 311 394,76 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595091S w m. Gniazdów 
 - droga do pól 

              27 429,00 zł              27 429,00 zł  

Przebudowa drogi gm. Pustkowie Lgockie ul. Graniczna             131 138,86 zł            131 138,86 zł  

Przebudwa drogi gm. Nr 595038S Mysłów - Pińczyce ul. 
Leśna 

            546 706,59 zł            546 706,59 zł  

Przebudowa drogi gm. Nr 595006S Cynków ul. Poręba  - 
Markowice ul. Górska 

            455 005,70 zł            455 005,70 zł  

Przebudowa drogi gm. Nr 595006S Cynków ul. Bez 
nazwy dz. 212 

            181 876,17 zł            181 876,17 zł  

Przebudowa drogi gm. Stara Huta ul. Źródlana             118 954,95 zł            118 954,95 zł  
Włączenie ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie do 
obwodnicy m. Myszkowa 

              18 450,00 zł              18 450,00 zł  

Zakup zbiornika dwupłaszczowego 5.000 1-typ St wraz z 
modułem MS Prime - mikro stacja - ZUK 

              21 402,00 zł              21 402,00 zł  

Zakup kosiarki bijakowej - ZUK               23 493,00 zł              23 493,00 zł  
Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 595091S  
w m. Gniazdów 

            367 857,86 zł            367 857,86 zł  

Przebudowa dróg gm. nr 595004S Cynków ul. Poręba          1 440 323,00 zł         1 440 323,00 zł  
Przebudowa dróg gm. nr 595038S Mysłów - Pińczyce ul. 
Leśna 

         1 604 252,00 zł         1 604 252,00 zł  

Przebudowa dróg gm. Stara Huta ul. Źródlana             329 118,00 zł            329 118,00 zł  
Przebudowa dróg gm. Pustkowie Lgockie ul. Graniczna             143 032,00 zł            143 032,00 zł  
Przebudowa dróg gm. Cynków ul. Bez nazwy             600 949,00 zł            600 949,00 zł  
Przebudowa drogi gm. w Koziegłowach ul. Krótka                98 000,00 zł              98 000,00 zł  
Przebudowa drogi gm. 595029S Lgota Nadwarcie ul. 
Nadrzeczna 

         2 267 156,00 zł         2 267 156,00 zł  

Przebudowa drogi gm. 595028S Lgota Nadwarcie ul. 
Akacjowa 

            932 844,00 zł            932 844,00 zł  

Zakup nieruchomości             803 657,30 zł            803 657,30 zł  
Elektroniczny system do głosowania oraz transmisji 
obrad Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

              13 897,77 zł              13 897,77 zł  

Zakup bramy - serce 3D               17 000,00 zł              17 000,00 zł  
Zakup średniego zestawu hydraulicznego               71 000,00 zł              71 000,00 zł  
Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego  
w m. Pińczyce [wydatki niewygasające z 2017 r.: 
28.290,00 zł] 

         1 279 883,88 zł         1 359 533,88 zł  

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym 
poziomie  
poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w 
przedszkolu w Koziegłowach  

              17 150,00 zł         1 126 130,30 zł  

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 
na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii  

            109 365,85 zł            109 365,85 zł  

   vat do odliczenia               25 154,15 zł    
Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na 
terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii 

            107 544,72 zł            107 544,72 zł  



   vat do odliczenia               24 735,28 zł    
Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 
mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 

              60 000,00 zł              60 000,00 zł  

Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy:             181 935,50 zł            265 702,00 zł  
         

ul. Myszkowska, Myśliwska, Górna w m. Pńczyce           90 116,00 zł              95 835,50 zł  
ul. Grabowa i Różana w m. Pińczyce           38 745,00 zł              41 574,00 zł  
ul. Kościelna w m. Zabijak           20 295,00 zł              28 167,00 zł  
ul. Myszkowska, Widokowa w m. Stara Huta              4 182,00 zł                4 182,00 zł  
ul. Opolska w m. Winowno           18 757,50 zł              18 757,50 zł  
ul. Akacjowa w m. Pińczyce 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna 

             9 840,00 zł                9 840,00 zł 
  

w m. Lgota Nadwarcie        41 887,70 zł              50 552,70 zł  
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 
ulicznego w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, 
Koziegłowy Rosochacz et. II 

          19 680,00 zł              66 680,00 zł  

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
(WTZ) w m. Wojsławice - poprawa efektywności 
energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 

            692 703,82 zł         2 030 217,07 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego w m. 
Koziegłowy  
ul. 3-Go Maja 

              50 000,00 zł              84 624,50 zł  

Wykonanie altany w m. Cynków               14 032,00 zł              14 032,00 zł  
Wykonanie wiaty z montażem na boisku w Gniazdowie               26 235,90 zł              26 235,90 zł  
Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II  
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 

         5 626 120,42 zł         5 883 370,49 zł  

Zakup instrumentu muzycznego Cerveny Tuba - 
doposażenie Orkiestry Dętej z Pińczyc  

              17 400,00 zł              17 400,00 zł  

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) w m.: Gniazdów, Winowno, 
Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz - Gmina 
Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie 

              12 300,00 zł              12 300,00 zł  

Razem:    28 052 593,90 zł   31 354 475,25 zł  

 

 

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

     
     

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia w latach 2018-2028 
koszt 

obsługi    

2018                                                                                  2 058 330,00 zł  

                  
332 
550,00 zł     

2019                                                                                  1 758 330,00 zł  

                
550 
000,00 zł     

2020                                                                                  1 758 330,00 zł  

                  
500 
000,00 zł     



2021                                                                                  1 934 185,00 zł  

                  
400 
000,00 zł     

2022                                                                                  1 840 000,00 zł  

                  
350 
000,00 zł     

2023                                                                                  1 300 000,00 zł  

                  
300 
000,00 zł     

2024                                                                                  1 461 276,08 zł  

                  
250 
000,00 zł     

2025                                                                                  1 000 000,00 zł  

                  
200 
000,00 zł     

2026                                                                                  1 000 000,00 zł  

                  
150 
000,00 zł     

2027                                                                                  1 000 000,00 zł  

                  
100 
000,00 zł     

2028                                                                                  1 000 000,00 zł  

                    
50 000,00 
zł     

 
 
 
 
 
     

Prognozowana nadwyżka operacyjna 
(Dochody bieżące minus wydatki bieżące)  

w latach 2018-2028    
2018                                                                                  3 082 233,10 zł     
2019                                                                                  5 329 106,74 zł     
2020                                                                                  4 328 330,00 zł     
2021                                                                                  4 370 000,00 zł     
2022                                                                                  4 308 723,92 zł     
2023                                                                                  4 120 000,00 zł     
2024                                                                                  4 070 000,00 zł     
2025                                                                                  4 270 000,00 zł     
2026                                                                                  4 070 000,00 zł     
2027                                                                                  4 070 000,00 zł     
2028                                                                                  4 070 000,00 zł     

     

     
     

     

Prognoza limitu zadłużenia  w latach 2018-2028  

 Spełnienie 
wskaźnika  
z art. 243  

  9.4 9.6.1  
 

2018 3,12% 10,95%   TAK  

2019 3,00% 9,48%   TAK  



2020 3,12% 6,91%   TAK  

2021 4,16% 5,75%   TAK  

2022 3,90% 7,04%   TAK  

2023 2,85% 7,31%   TAK  

2024 3,05% 7,77%   TAK  

2025 2,14% 7,59%   TAK  

2026 2,05% 7,57%   TAK  

2027 1,96% 7,54%   TAK  

2028 1,87% 7,54%   TAK  

     
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 
 

Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji 

Nakłady  
od 

01.01.2018 r.  
do 

31.12.2018 

Nakłady 
łączne do 

31.12.2018 r. Od Do 

Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - 
Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa 

Gminno-Miejski 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
2017 2018 16 939,30 33 956,50 

Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z 
deficytami i potrzebami specjalnymi  - nauczenie 
dzieci  tolerancji, odmienności innych rówieśników, 
empatii, współczucia i niesienia pomocy 

Szkoła 
Podstawowa w 
Siedlcu Dużym 

2017 2019 25 751,58 39 652,41 

My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 
- poznanie przez uczniów  innych kultur, tradycji i 
religii oraz nauczenie ich tolerancji i poszanowania 
odmienności kulturowej 

Szkoła 
Podstawowa w 
Siedlcu Dużym 

2017 2020 30 133,87 41 121,92 

Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i 
przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału 
społeczno - zawodowego społeczności lokalnych 

Gminno-Miejski 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
2018 2020 31 399,06 31 399,06 

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym 
poziomie poprzez podniesienie jakości bazy 
dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - 
Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla 
dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2015 2019 23 300,00 1 126 130,30 

Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - 
poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla 
dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy 
[wydatki niewygasające z 2017 r.: 28.290,00 zł] 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2015 2018 1 279 883,88 1 359 533,88 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
w miejscowości Wojsławice - poprawa efektywności 
energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2017 2018 692 703,82 2 030 217,07 

Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap 
II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2018 2018 5 626 120,42 5 883 370,49 

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 
na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2018 2020 134 520,00 134 520,00 

Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na 
terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2018 2020 132 280,00 132 280,00 



jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii 

Budowa oświetlenia  - poprawa bezpieczeństwa na 
drogach 

Urząd Gminy i 
Miasta 

Koziegłowy 
2011 2028 181 935,50 321 367,00 

 

 

ROZDZIAŁ III  

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 
 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2014-2020 przyjęta do 
realizacji Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 293/XLIII/2014 z dnia 26 
kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 
Koziegłowy na lata 2014-2020. 
 
Misja: Stworzenie warunków pozwalających na dynamiczny, zrównoważony rozwój społeczno – 
gospodarczy przy zachowaniu tożsamości, dziedzictwa kulturowego oraz walorów krajobrazowych 
Gminy i Miasta Koziegłowy.  
Priorytet I. Przestrzeń  
Cel strategiczny: 
1. Wysoka jakość środowiska naturalnego. 
2. Rozwój i poprawa systemu komunikacyjnego. 
3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz rozwój mieszkalnictwa. 
Priorytet II.  Społeczeństwo 
Cel strategiczny: 
1. Rozwój zasobów ludzkich oraz zmniejszenie bezrobocia. 
2. Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
3. Poprawa znaczenia kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Priorytet III.  Gospodarka 
Cel strategiczny: 
1. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. 
2. Poprawa efektywności i zwiększenie różnorodności produkcji rolnej. 
3. Rozwój i poprawa usług turystycznych oraz promocja turystyczna gminy.  
Ostatnia ewaluacja: 2014 rok 
Ad. B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 
Ostatnia ocena aktualności 23 luty 2017 r.  
Ad. C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
Ostatnia ocena aktualności 23 luty 2017 r. 
Stopień pokrycia obszaru gminy – 80% 
Program opracowywania mpzp – brak 
– Wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 311. 
– Wydanych decyzji o warunkach zabudowy – 70. 
– Wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4. 
– Prowadzone postępowanie dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla inwe3stycji polegającej na budowie rurociągu paliwowego Boronów Trzebinia. 



– Prowadzone postępowanie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Koziegłowy. 
– Prowadzone postępowanie dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla miejscowości Koziegłówki. 
– Prowadzone postępowanie w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI  
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 r. przyjęty do realizacji 
Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 196/XXVIII/2017 z dnia 23 lutego  2017 rok w 
sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 
roku". 
W ramach realizacji i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji uwzględniono 38 przedsięwzięć w 
następujących obszarach: społecznym (np. Projekt realizowany przez GMOPS w Koziegłowach: Gmina 
Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – w trakcie realizacji); środowiskowym (np.: Projekt „Montaż instalacji służących do 
produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i 
Miasta Koziegłowy” – zrealizowany; projekt: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” – zrealizowany); przestrzenno – funkcjonalnym (np.: 
Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia – w trakcie realizacji”); i technicznym. Spośród 38 przedsięwzięć zaplanowanych w celu 
wdrażania Programu (szczegółowy wykaz – Załącznik nr 1 do LPR – Lista projektów wraz z planem 
finansowym)  dotychczas zrealizowano 27, natomiast 11 jest w trakcie realizacji.   
Program Rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 
zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, 
środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu 
kryzysu oraz stworzenia warunk6w do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
Obszar rewitalizacji: 
Przeprowadzono diagnozę i wyznaczono obszar zdegradowany, na który składają się: 
Koziegłowy – podobszar A 
Koziegłówki – podobszar B 
Pińczyce – podobszar C 

Cele strategiczne rewitalizacji (dla całego obszaru): 
1. Wzmocnienie wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej funkcji społecznej, 

gospodarczej, kulturalnej, rekreacyjnej. 
Kierunki działań:  
1.1. Zagospodarowanie zdegradowanych, niewykorzystanych przestrzeni publicznych oraz nadanie im 
nowych funkcji (podobszar A, B, C). 
1.2.Poprawa jakości usług publicznych poprzez modernizację obiektów komunalnych (podobszar A, C). 
1.3. Poprawa warunków zamieszkania, w tym stanu technicznego budynków, wyposażenia w 
infrastrukturę oraz ich otoczenia (podobszar A, B, C). 
1.4. Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego (podobszar A, B, C). 
1.5. Podniesienie dostępności komunikacyjnej (podobszar A). 
1.6. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów 
(podobszar A, B, C). 
2. Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego, walka z marginalizacją i 

zmniejszenie przestępczości poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, 
aktywizacji obywatelskiej, poprawa wykształcenia i zatrudnienia mieszkańców. 



Kierunki działań: 
2.1. Kompleksowe działania podmiotów publicznych na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców oraz spójności obszaru (podobszar A, B, C). 
2.2. Stworzenie możliwości do reorientacji zawodowej oraz przekwalifikowania osób bezrobotnych 
oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (podobszar A, B, C). 
2.3. Poprawa jakości i wprowadzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej wzrost aktywności społecznej 
mieszkańców poprzez kulturę (podobszar B, C). 
2.4. Zmniejszenie poziomu ubóstwa, marginalizacji i patologii społecznych poprzez realizację 
programów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (podobszar A, B, C). 
2.5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego dążącego do zmniejszenia poziomu 
przestępczości (podobszar A, C). 
2.6. Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców oraz wdrożenie 
proekologicznych rozwiązań w różnych dziedzinach życia (podobszar A, B, C). 
2.7. Poprawa dostępności do oferty edukacyjnej oraz wychowania przedszkolnego (podobszar A i C). 
2.8. Wzrost oddolnych inicjatyw lokalnych (podobszar B i C). 
3. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości i atrakcyjności turystycznej obszaru.  
Kierunki działań: 
3.1. Stworzenie warunków do rozwoju i promocja przedsiębiorczości lokalnej (podobszar A, B, C). 
3.2. Promocja lokalnych wyrobów oraz firm (podobszar A, B, C). 
3.3. Stymulowanie i wspieranie samo zatrudnienia wśród mieszkańców (podobszar A, B, C). 
3.4. Promocja gminy wśród potencjalnych turystów i kreowanie jej pozytywnego wizerunku (podobszar 
A, B, C). 
Wskaźniki osiągnięcia celów (produktu i rezultatu): 
Wskaźniki produktu - wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, 
mierzone konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych lub pieniężnych. 
Wskaźniki rezultatu to wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po realizacji 
projektu. 
Muszą logicznie wynikać ze wskaźników produktu (powiązanie rezultatu z produktem) oraz celu i 
zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, 
w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą przybrać formę wskaźników fizycznych lub 
finansowych. Wskaźniki rezultatu mierzone są bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu bądź w 
okresie bezpośrednio po tym terminie. 
Planowany termin osiągnięcia wskaźników - po zakończeniu okresu wdrażania programu, tj. na koniec 
2020 roku. 

 

    PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (FUNDUSZE UE) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęty do 
realizacji Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 99/XV/2015 z dnia 29 
grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 
sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Koziegłowy do 2020 roku". 
Długoterminowa strategia Gminy i Miasta Koziegłowy uwzględnia zapisy określone w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

– redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

– zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

– redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej,  



Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się zarówno na czynnikach zewnętrznych jak 
również wewnętrznych. Realizacja wyznaczonego celu redukcji wiąże się z aktywną postawą gminy w 
tematyce zarządzania energią. Z drugiej strony istnieją poważne ograniczenia które utrudniają, bądź 
uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych. Ograniczenia te wynikają z braku 
właściwych kompetencji, lub możliwości finansowych, gdyż działania związane z ograniczeniem 
szkodliwej emisji do atmosfery wiążą się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi, które często 
przekraczają możliwości gminy. Stąd też niektóre z przewidzianych działań mają charakter warunkowy, 
możliwych do realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych, m.in. z nowego 
rozdania środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  
Planowane działania długo i krótkoterminowe: 
Długoterminowa strategia Gminy i Miasta uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.: 
– redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

– zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

– redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej,  

W celu realizacji założeń i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 
zrealizowano, realizuje się oraz planuje się realizację następujących projektów: 

1. Termomodernizacja  

W obszarze termomodernizacji budynków w roku 2018:  zrealizowano 1 projekt, obecnie 
realizowany jest kolejny projekt.  
a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” 
Termin realizacji  2016-04-14 - 2018-06-29 (projekt zakończony) 
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie  3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej 
Poddziałanie 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT 
Wartość całkowita  1 834 868,65 zł 
Koszty kwalifikowane      863 514,08 zł 
Dofinansowanie   733 986,98 zł 
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” Celem 
głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynku 
użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice.       
Zakres rzeczowy projektu: kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
przeznaczonego na cele opieki społecznej: Warsztatu Terapii Zajęciowej w miejscowości Wojsławice. 
– Termomodernizacja przedmiotowego budynku obejmowała ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów 
i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę stref wejściowych do budynku w 
szczególności schodów zewnętrznych, pochylni dla niepełnosprawnych oraz zadaszeń.  
– Przebudowa i dostosowanie przedmiotowego budynku w zakresie wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego oraz dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
– Przebudowa i rozbudowa instalacji infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkowi 
komunalnemu tj.: W zakresie instalacji elektrycznej: instalacja przeciwpożarowego głównego 
wyłącznika prądu, rozdział energii elektrycznej (rozdzielnice TG, T1, T2, TK, wewnętrzne linie 
zasilające), instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego/awaryjnego, instalację gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia oraz wydzielonych odbiorników energii elektrycznej, wykonanie 
instalacji odgromowej, przepięciowej oraz wyrównywania potencjałów, wykonanie systemu 



przywozowego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wykonanie instalacji, która to w przypadku 
alarmu II stopnia ma za zadanie odłączyć zasilanie w energię elektryczną całego obiektu. 
W zakresie instalacji sanitarnej: wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody oraz instalacji cyrkulacji, 
instalacji p.poż.; wykonanie instalacji kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią.  
– Przebudowę i rozbudowę wewnętrznej sieci komunikacyjnej (dla potrzeb przedmiotowej inwestycji 
planuje się przebudowę i rozbudowę układu wewnętrznych dróg i miejsc postojowych, planuje się 
przebudowę i rozbudowę układu wewnętrznych dróg i chodników oraz tarasów, schodów 
zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych,  
– Parkingi dla pracowników i osób korzystających z usług przedmiotowego budynku zlokalizowane na 
posesji uległy przebudowie i zwiększeniu ilości miejsc postojowych do 10, w tym jedno miejsce dla 
niepełnosprawnych. 
W wyniku realizacji zadania założono i osiągnięto następujące wskaźniki: 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [MWt] 
Wartość osiągnięta: 0.080  MWt 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 
Wartość osiągnięta: 739.82  m2 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [szt.] 
Wartość osiągnięta: 1.00 szt. 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
Wartość osiągnięta: 1.00  szt. 
a) „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - ul. Śląska” 
Termin realizacji 2017-04-04 - 2019-12-31 (projekt w trakcie realizacji) 
Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie  3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
Poddziałanie 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 
Wartość całkowita 138 810,94 zł 
Koszty kwalifikowane 132 618,32 zł 
Dofinansowanie   91 493,37 zł 
Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Pińczycach przy ul. Śląskiej 1, w którym zlokalizowane są mieszkania komunalne udostępniane na 
szczególnych warunkach. Obiekt zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji w zakresie: 
– wykonania docieplenia ścian zewnętrznych; 
– ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją; 
– wymiany stolarki drzwiowej i okiennej na PCV. 
W ramach przedsięwzięcia zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz promocja projektu. 
Jednocześnie inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlano – remontowych stanowiących koszt 
niekwalifikowany projektu. 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej (w wyniku kompleksowej 
termomodernizacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zlokalizowane są mieszkania 
komunalne udostępniane na szczególnych warunkach, zlokalizowanego w Pińczycach w gminie 
Koziegłowy. 
 

2. Odnawialne Źródła Energii 
Obszar Odnawialnych Źródeł Energii  obejmuje 4 projekty: zakończono 1 projekt w 2018 roku 
(zamontowano 500 instalacji solarnych), obecnie realizowany jest projekt – Budowa mikroinstalacji 
fotowoltaicznych (71 instalacji). Ponadto Gmina i Miasto Koziegłowy w partnerstwie z Gminą 



Siewierz złożyła 2 wnioski do UM Województwa Śląskiego, które przeszły pozytywnie ocenę 
formalną, Gmina oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu. 
 

a) „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” 
Termin realizacji 2016-03-11 - 2017-12-15 (projekt zakończony) 
Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie  1. Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie 2. Odnawialne źródła energii – RIT 
Wartość całkowita 5 456 262,89 zł 
Koszty kwalifikowane 5 010 246,90 zł 
Dofinansowanie 4 258 702,43 zł 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.                                                                                                                                                                    
Zakres rzeczowy projektu: projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj", polegał na montażu 
500 kpl. instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) dla odbiorców indywidualnych w Gminie i 
Mieście Koziegłowy - na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.           
Realizacja zadnia przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników, korzystniejszych i wyższych niż 
zakładano. 
Lp.  Parametry     Wartość osiągnięta  Wartość zakładana 
1 Moc zabudowana[KW]   1,99    1,99  
3 Redukcja C02 [T]     519,86    342,9  
4 Redukcja PMl0 [T]     1,37    1,3  
5 Produkcja OZE [mWh/rok]    1,53    1,403  
6 Liczba zabudowanych instalacji [kpl.]   500    500  
7 Liczba zabudowanych jednostek [szt.]  1390    1390  
 
b) „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i 

Miasta Koziegłowy” 
Termin realizacji 2017-07-04 – 2019-06-30 (projekt w trakcie realizacji) 
Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie  1. Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie  2. Odnawialne źródła energii – RIT 
Wartość całkowita 1 865 463,57 zł 
Koszty kwalifikowane 1 505 461,44 zł 
Dofinansowanie 1 074 447,83 zł 
Zakres projektu realizowanego w formule: zaprojektuj i wybuduj zawiera: 
1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej: dla montażu 71 kpl. Instalacji fotowoltaicznych 
wytwarzających energię elektryczną; 
2. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wg opracowanych projektów, polegających na 
dostawie i montażu określonej liczby instalacji fotowoltaicznych: 71 kompletów. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się również zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano - 
instalacyjnymi, jak również promocję projektu. 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji 
energii elekt. ze źródeł odnawialnych w Gminie Koziegłowy w wyniku dostawy i montażu paneli 
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). 
Oddziaływanie proj.: 



– wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE, 
– relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie 
kosztów energii elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych), 
– oszczędność zasobów kopalin - węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię 
elektryczną odbiorcom na terenie gminy, 
– poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
– ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia. 
 
c) „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz 

celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” 
Termin realizacji  2019-01-02 – 2020-12-31 (projekt w trakcie oceny) 
Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie 1. Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie 3. Odnawialne źródła energii – konkurs 
Wartość całkowita 18 669 681,00 zł 
Koszty kwalifikowane 17 525 862,00 zł 
Dofinansowanie 14 896 982,70 zł 
Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót 
budowlanych łącznie 1 306 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w tym: 
a) dla Gminy i Miasta Koziegłowy (888 szt.): 
– Kolektory słoneczne – 748 szt. 
– Kotły na biomasę – 140 szt. 
b) dla Gminy Siewierz (418 szt.): 
– Kolektory słoneczne – 412 szt. 
– Kotły na biomasę – 6 szt. 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). 
 
d) „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem 

poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” 
Termin realizacji  2019-01-02 – 2020-12-31 (projekt w trakcie oceny) 
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie 1. Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie 3. Odnawialne źródła energii – konkurs 
Wartość całkowita 35 442 483,00 zł 
Koszty kwalifikowane 30 141 100,00 zł 
Dofinansowanie 25 619 935,00 zł 
Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót 
budowlanych łącznie 1 089 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w tym: 
a) dla Gminy i Miasta Koziegłowy: 
– Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt. 
– Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt. 
– Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt. 
b) dla Gminy Siewierz: 
– Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 400 szt. 
– Powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 54 szt. 



– Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. (moc. min. 2 kW) – 7 szt. 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). 
 

3. Oświetlenie ulic 
W ramach obszaru Oświetlenie ulic zakończono 1 projekt, obecnie Gmina i Miasto 
Koziegłowy jest w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie dotyczącej 
kolejnego projektu – etap II.  
a) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy” 
Termin realizacji  2015-12-30 – 2017-10-31 (projekt zakończony) 
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie 5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT 
Wartość całkowita 1 155 541,49 zł 
Koszty kwalifikowane  1 011 202,68 zł 
Dofinansowanie 859 522,26 zł 

Celem głównym projektu była: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie 
Koziegłowy w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego. Zakres rzeczowy projektu obejmował: 
modernizację oświetlenia ulicznego - wymiana 981 opraw na oprawy LED w miejscowościach 
Koziegłowy, Cynków, Pińczyce oraz Koziegłówki. 
Ilość zdemontowanych punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) – 981 szt. w tym: 
– oprawy sodowe o mocy 70 W   – 453 szt.  
– oprawy sodowe o mocy 100 W  – 492 szt.  
- oprawy sodowe i rtęciowe o mocy 250 W – 30 szt. 
– oprawy rtęciowe 125 W   – 6 szt.  
Efekty ekologiczne/osiągnięte wskaźniki: 
– Roczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej: 254,35 MWh/rok, wartość dzięki czemu w 
znacznym stopniu ograniczy również koszty zakupu energii elektrycznej, 
– Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery 226,37 t CO2/rok. 

 
b) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy - etap II” 
Termin realizacji  2018-12-03 – 2020-03-30 (projekt w trakcie podpisywania umowy o 

dofinansowanie) 
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie 5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT 
Wartość całkowita 540 540,54 zł 
Koszty kwalifikowane 540 540,54 zł 
Dofinansowanie 400 000,00 zł 
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie 
Koziegłowy w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego, a w konsekwencji zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenia atrakcyjności transportu 
publicznego dla pasażerów. Projekt polega na wymianie 423 szt. wyeksploatowanych sodowych opraw 
oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródło światła typu LED na stanowiskach słupowych linii niskiego 



napięcia w gminie Koziegłowy w miejscowościach: Koziegłowy (Rosochacz), Wylągi, Mzyki oraz 
Gniazdów. 
 

4. Redukcja emisji 
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, w ramach wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy – lata 2018-2019”   
Termin realizacji  2018-05-29 – 2019-11-30 (projekt w trakcie podpisywania umowy o 
dofinansowanie) 
Obszar priorytetowy:   Ochrona atmosfery (OA) 
Przedsięwzięcie:   OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji 

pyłowo-gazowych 
Wartość całkowita  3 520 000,00 zł 
Dofinansowanie WFOŚiGW: 

– pożyczka     1 056 000,00 zł 

– dotacja      704 000,00 zł 
 

Wkład własny mieszkańców  1 760 000,00 zł 
 
Cel: Ochrona i poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji gazów i pyłów. 
Realizacja założeń  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, poprzez wsparcie finansowe osób fizycznych w 
zakresie zmiany sposobu ogrzewania. Likwidacja spalania odpadów w kotłowniach domowych poprzez 
realizację działań kontrolnych zmierzających do eliminacji tego procederu.  
Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców Gminy i Miasta 
Koziegłowy.  
Oddziaływanie projektu:  
– Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
– Ograniczenie zmian klimatycznych,  
– Wzrost efektywności energetycznej budynków, 
– Relatywnie zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie 
kosztów ogrzewania), 
– Polepszenie warunków życia mieszkańców, 
– Poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z 
zanieczyszczeniem środowiska, 
– Poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, 
zamieszkania. 
Oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

RAPORT  Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU  
     OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY  
        NA LATA 2016 -2019 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 
 

Program określa podstawowe zadania i kierunki działań w zakresie ochrony  zasobów 
naturalnych w warunkach racjonalnego gospodarowania i zrównoważonego ekorozwoju. 
Do realizacji tych zadań włączone zostały wszystkie podmioty działające  na rzecz rolnictwa, 



leśnictwa a także służy i inspekcje. Obowiązki te ciążą także na władzach administracyjnych 
wszystkich szczebli i wszystkich mieszkańcach gminy. 
Z zaplanowanych w Programie działań, w poszczególnych obszarach zrealizowano i nadal są w realizacji 
założone w programie cele strategiczne i kierunki interwencji programu ochrony środowiska 
wyznaczone w najważniejszych obszarach interwencji dla których stwierdzono konieczność podjęcia 
działań naprawczych, stanowią zbiór najważniejszych działań po osiągnięciu których, powinna nastąpić 
poprawa jakości poszczególnych elementów środowiska lub powinien zostać utrzymany obecny 
zadowalający jego stan. Na podstawie dokonanej analizy aktualnego stanu środowiska na terenie 
Gminy i Miasta Koziegłowy, wyznaczono nadrzędne cele ekologiczne którym przypisano główne 
kierunki działań (tzw. kierunki interwencji), służące do ich osiągnięcia.  
Proponowane działania w większości mają charakter ciągły i powinny być realizowane aż do osiągnięcia 
założonego celu interwencji czyli osiągnięcia poprawy jakości środowiska.  
 
1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia 
do poziomu obowiązujących standardów 

– minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez remonty i modernizację dróg. 
 Rozproszona − zabudowa mieszkaniowa z dala od źródeł hałasu na znacznym obszarze gminy, 
– rozwój  infrastruktury rowerowej (szlak rowerowy). 
2. Poprawa efektywności gospodarowania wodami 
–  znaczne zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, 
 – dobra jakość wód podziemnych, 
 – dobre zaopatrzenie w dobrej jakości wodę z lokalnych ująć podziemnych, 
 – obserwowany wzrost świadomości ekologicznej związanej z problematyką  gospodarowania wodami  
 działania zapobiegające zagrożeniu wystąpienia powodzi, (regulacja i czyszczenie cieków wodnych) 
3. Gospodarka wodno – ściekowa 
 wybudowana oczyszczalnia ścieków w gminie, 
 badania jakości wody w wodociągach wskazują dobrą jakość wody do spożycia, 
 możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji  
–  budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków tam gdzie jest to uzasadnione, 

–  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie 

– modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej. 
4. Ochrona zasobów geologicznych 
– dostępność surowców z lokalnych kopalni odkrywkowych, 
– rozwój nowych technologii poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, 
5. Ochrona gleb 
– możliwości w zakresie zagospodarowania gleb słabych na cele zalesień, 
–  występowanie dobrych, nieskażonych gleb nadających się do uprawy większości roślin, 
 – objęcie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną UE (np. Dyrektywa Azotanowa), 
– istnieją na terenie gminy warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego z możliwością dofinansowania 
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 
6. Gospodarka odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów 
– nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi prowadzoną przez  gminę. 
–  wzrastająca świadomość społeczna w zakresie konieczności ograniczania powstawania odpadów i 
ich segregacji wprowadzenie na terenie kraju nowych założeń dotyczących gospodarowania odpadami 
komunalnymi (nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), gmina nie musi 
inwestować w budowę na swoim terenie instalacji zagospodarowania odpadów 

– prowadzenie cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, 

– organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
7. Ochrona zasobów przyrodniczych 
–  możliwość zalesienia nieużytków, 
− małe uprzemysłowienie gminy, gmina rolnicza, 



– bogactwo gatunków roślin i zwierząt, 
– korytarze ekologiczne w dolinach rzek, 
– rozwój turystyki pieszej i rowerowej i promocja agroturystyki, 
8. Przeciwdziałanie zagrożeniem poważnymi oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
 brak na terenie gminy zakładów o zwiększonym ryzyku bądź o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 
 opracowywanie przez prowadzących zakłady przemysłowe planów operacyjno-ratowniczych, 
9. Edukacja ekologiczna 
– obserwowany wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 
– akcje ekologiczne w szkołach, 
– wykwalifikowana kadra w gminie zajmująca się realizacja zadań w zakresie środowiska, 
– możliwość wspierania projektów edukacyjnych przez programy i fundusze strukturalne  

– promowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Gminy poprzez organizacje 
imprez  plenerowych m.in. „Z Kopyta”, druk materiałów informacyjno – promocyjnych, 

– organizowanie akcji edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla dzieci (konkursy, występy 
teatrzyków). 
10. Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A oraz redukcja emisji pyłów i gazów: 

– sukcesywna poprawa stanu dróg gminnych, modernizacja  dróg gminnych 

– przebudowa w części  szlaku pieszo – rowerowego w miejscowości Postęp: 

– aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

– aktualizacja  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM Koziegłowy, 

– dofinansowanie do montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy 
Koziegłowy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

– kontynuacja zadania pn. „Dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”.  

– zadanie pn: „Przyznanie dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na wymianę starego 
źródła ciepła na źródło gazowe w mieszkalnym położonym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 
Przygotowywane są do realizacji projekty polegające na dofinansowaniu do: 

– montażu kolejnych instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

– instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, 

– wymiany źródeł ciepła  
Ponadto stworzono dostępny powszechnie system informacji o środowisku i jego ochronie polegający 
na udostępnianiu informacji przez pracowników zajmującego się ochroną środowiska osobom 
zainteresowanym, rozdysponowywaniem folderów i ulotek dotyczących tematyki ochrony środowiska. 
Publikowanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. Współpraca prowadzona 
przez szkoły z  Gminą – leśne ścieżki edukacyjne, konkursy o  tematyce ekologicznej, Sprzątanie świata- 
młodzież szkolna zbiera śmieci przy drogach i w lasach, gmina zaś organizuje  wywóz zebranych śmieci. 
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dorosłych mieszkańców gminy w  celu całkowitego 
eliminowania wypalania traw i zapobiegania pożarom. Upowszechnianie ekologicznych metod 
gospodarowania w rolnictwie i  leśnictwie – zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udziale gminy. 
Upowszechnianie zasad gospodarowania wynikających z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w celu 
m.in. eliminowania zanieczyszczeń związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych – szkolenie 
zorganizowane w  gminie i przeprowadzone przez specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Popularyzowanie wśród mieszkańców gminy zasad właściwego zagospodarowywania odpadów i ich 
selektywnej zbiórki – wdrażanie systemu w  gospodarstwach domowych w gminie 

 
 
 



ROZDZIAŁ V 
GOSPODARKA KOMUNALNA ODPADAMI W 2018 R 

 
Wydatki poniesione w 2018 r. za wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie                                  
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie 
Gminy i Miasta Koziegłowy. 

 
Odpady zmieszane: 915.032,52 zł  Odpady segregowane: 183.930,374 zł          
Razem: 1.098.962,894 zł 
1. Usługa ważenia odpadów –  3.600,00 zł. 
2. Organizacja akcji sprzątanie świata – 2.018,83 zł w tym: zakup rękawiczek, worków – 1.058,83 zł.  
odbiór odpadów przez firmę – 960,00 zł. 
3. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z 
analizą gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 – 4.182,00 zł. 
4. Inne wydatki przeznaczone na samochód osobowy Opel Combo – 4.636,65 zł. 
5. Kontrola firmy odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. 

L.p. m-ąc Mg 

Zmieszane 

Zmieszane 

za tonę 

Zmieszane zł Mg 

Segregacja 

Segregacja 

za tonę 

Segregacja zł 

1 Styczeń  230,94 342 74145,6 54,84 158 6436,92 

2 Luty  210,92 342 73400,04 40,596 158 5678,52 

3 Marzec  215,92 342 74330,28 40,94 158 5906,04 

4 Kwiecień  231,42 414 78735,24 63,366 284 7530,28 

5 Maj  195,84 414 78105,96 74,331 284 8822,72 

6 Czerwiec  162,52 414 63174,24 60,697 284 9129,24 

7 Lipiec  164,68 414 58810,32 59,42 284 8642,6 

8 Sierpień 169,18 414 57449,16 64,7 284 8949,752 

9 Wrzesień  164,68 414 56464,2 64,8 284 10273,16 

10 Październik  167,1 414 63317,88 51,265 284 8094,34 

11 Listopad  203,62 414 73078,56 85,912 284 9127,048 

12 Grudzień 207,8 414 73126,44 47,28 284 7558,72 

 
 

 

RAZEM: 

 

2324,62 Mg 

 

 
 

915.032,52 zł 

 

 

685,815 Mg 

  

183.930,374 zł 



6. Obsługa ważenia samochodów firmy odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta 
Koziegłowy.  
7. Obowiązki obsługi Gminnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 
 
Wpłaty i zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018r. 
Wpłaty w roku 2018  wynoszą:                                                             988 110,34 zł 
Zaległości za rok 2018  wynoszą:                                                          25 376,74 zł 
Tytuły wykonawcze do US:                                            94 szt. na kwotę 29 139,60 zł 
Liczba kont podatkowych:               4966    
Ilość wydanych decyzji w 2018 roku 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napadowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej – 357 wniosków  – 144.077,49 zł 
Dotacja z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe gazowe  
17 wniosków  –  51.000,00 zł 
Dotacja z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy  na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 
powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych 21 wniosków  –  56.907,45 zł 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – 1 wniosek 
Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników 
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych  – 4 wnioski  
Przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy  (10 punktów – szkoły, 
przedszkola) –  2.018,83 zł  

 

 

L.p

. 

Nazwa zadania Ilość 

spraw 

1.  Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 134 

2.  Decyzje dot. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 10 

3.  Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych 5 

4.  Postępowania dot. wydawania decyzji środowiskowych 5 

5.  Wnioski o wydanie zaświadczenia ws. oddziaływania na Jednolite Części 

Wód i Obszary Natura 2000 

2 

6.  Postępowania dot. nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, nieczystościami ciekłymi, gnojowicą, zadymiania, itp. na 

sąsiedniej posesji 

12 

7.  Sprawy dot. ochrony zwierząt 1 

8.  Opiniowanie projektów decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych 2 

9.  Postępowania dot. robót geologicznych 3 

10.  Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środ. 1 



11.  Przygotowanie sprawozdania dot. Programu Ochrony Powietrza 1 

12.  Przygotowanie sprawozdań do GUS, WFOŚ, UM 7 

13.  Postępowania podziałowe - decyzje 70 

14.  Postępowanie rozgraniczeniowe - decyzje 4 

15.  Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 1 

16.  Raport z Programu Ochrony Środowiska  1 

17.  Sporządzanie niezbędnych umów – prace geodezyjne, systemy 

informatyczne, dot. ochrony zwierząt, przegląd placów zabaw, zbiornika 

wodnego, umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 

Gminy, spółka wodne – melioracja, usługa ważenia odpadów. 

 

18.  Zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie urządzeń technicznych na 

nieruchomościach gminnych. 

5 

19.  Udział w rozprawach sądowych – uwłaszczenie, zasiedzenie 20 

20.  Udział w czynnościach punktów granicznych – drogi, nieruchomości gminne. 50 

21.  Bieżące przeglądy stanu budynków stanowiących własność gminy.  

22.  Postanowienie prostujące AWZ. 3 

23.  Postanowienie praca w gosp. rolnym rodziców 6 

24.  Poświadczenie oświadczenia do notariusza  46 

25.  Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego  88 

26.  Wnioski o regulowanie stanu prawnego złożone do Wojewody  56 

27.  Dzierżawa nieruchomości - umowy 14 

28.  Wnioski o regulowanie stanu prawnego złożone do Sądu Rejonowego 98 

29.  Wnioski o regulowanie stanu prawnego 185 

30.  Numeracja porządkowa ulic 2 

31.  Sprawozdanie z KPOŚ 1 

32.  Sprawozdanie z małej retencji 1 

33.  Szacowanie szkód łowieckich 51 



ROZDZIAŁ VI 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU  

 NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2019 
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2204 ze zm.) do gminnego zasobu  nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Koziegłowy 
gospodaruje Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Gospodarowanie zasobem polega m.in. na: 
– ewidencjonowaniu nieruchomości, 
– wycenie nieruchomości,  
– sporządzaniu planu wykorzystania zasobu,  
– zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
– naliczaniem należności za udostępniane z zasobu nieruchomości,  
– współpracy z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa, 
– zbywaniu, 
– nabywaniu, 
– wydzierżawianiu, 
– wynajmowaniu, 
– użyczaniu, 
– zamianie,  
– przekazywaniu w trwały zarząd, 
– ustanawianiu służebności gruntowej,  
– najmie, użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 
– podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, zwłaszcza w sprawach dotyczących własności 
lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,  

– składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpisy w 
księgach wieczystych.  
– Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Koziegłowy odbywa się zgodnie z 
zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 przywołanej wyżej ustawy. 
 
Plan wykorzystania zasobu jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami 
publicznymi. Sporządzanie planu polega na podejmowaniu czynności faktycznych, 
zmierzających do stworzenia programu służącego właściwemu zagospodarowaniu 
nieruchomości i kształtowaniu poziomu wydatków na przygotowanie do sprawnego 
gospodarowania. Plan wykorzystania zasobu pozwala na dokonywanie odpowiednich analiz 
ilościowo-jakościowych posiadanych nieruchomości, a następnie określania na ich podstawie 
celów gospodarowania, co w efekcie prowadzi do racjonalnego gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami zasobu. 
 
Analizy ilościowo-jakościowe (prognozy) → Cele gospodarowania → Plan wykorzystania zasobu 

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 1 roku.  
Plan zawiera w szczególności: 
I. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości własności 
Gminy i Miasta Koziegłowy oddanych w użytkowania wieczyste. 
Gminny Zasób nieruchomości na dzień 31.12.2018r. obejmuje łącznie 209,4025ha o wartości 
5 563 388,91zł na co składają się użytki rolne, lasy i grunty pod zadrzewieniami. Grunty pod wodami, 
użytki kopalne, drogi, tereny zabudowane, tereny niezabudowane, tereny zieleni, tereny różne, tereny 
przemysłowe, nieużytki, tereny komunikacyjne. 



 
Do powyższego zasobu należą m. in. grunty: 

– oddane w dzierżawę 

– oddane w użyczenie 

– oddane w trwały zarząd i zarząd 

– oddane w użytkowanie 
  
Użytkowanie wieczyste stanowi 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9816 ha. Z dniem 
01.01.2019r. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste przeznaczone pod cele mieszkaniowe 
stają się z mocy prawa własnością użytkowników wieczystych.  
 
 

 
 

                                      
 
 
 
 

Obręb nr działki 
powierzch
nia 

Opłata 

okres na jaki 
zostało 
ustanowione 

uiszczon
a 1 
razowo 

opłata 
roczna- 
kwota 
czynszu 

% 
stanowi
ący 
podsta
wę  
opłaty 

Koziegłowy 5767/4 0,0942 NIE 299,74 1% 22.12.2064 

Koziegłowy 5734 0,4401 NIE 3898,92 3% 06.04.2094 

Koziegłówki 19/27 0,0527 

NIE 155,42 1% 

06.04.2024 

Koziegłówki 19/28 0,0202 06.04.2024 

Koziegłówki 19/29 0,0002 06.04.2024 

Koziegłówki 266 0,0946 NIE 847,71 3% 27.12.2094 

Koziegłówki 19/19 0,1932 NIE 412,3 1% 06.04.2094 

Koziegłowki 19/25 0,0815 NIE 182,15 1% 06.04.2094 

Koziegłówki 19/23 0,0268 

NIE 220,82 1% 

06.04.2094 

Koziegłówki 19/26 0,0756 06.04.2094 

Koziegłówki 19/30 0,0013 06.04.2094 

Koziegłowy 5761/8 0,0318 NIE 101,19 1% 03.01.1966 

Koziegłowy 5767/5 0,0948 NIE 301,65 1% 22.12.2064 

Koziegłowy 5699/1 0,1625 TAK 0 0 13.02.2073 

Koziegłowy 7147 0,2049 TAK 0 0 19.09.2083 

Koziegłowy 5761/1 0,1102 NIE 350,66 1% 22.12.2064 

Koziegłowy 6075/9 0,0697 TAK 0 0 27.09.2084 

Koziegłowy 8737 0,0456 TAK 0 0 10.10.2084 

Koziegłowy 7087/16 0,1817 NIE 1490,85 3% 27.12.2094 

suma 1,9816   8261,41     

stan na 02.01.2019r.      
  cel mieszkalny     



II. Prognoza 
 
1. Prognoza udostępnienia nieruchomości zasobu nabywania nieruchomości do zasobu.  

  

Lp. Forma udostępnienia Powierzchnia [ha] 

1 Dzierżawa 50 

2 Użyczenie 10 

3 Trwały Zarząd i Zarząd 40 

4 Użytkowanie 5 

5 Użytkowanie wieczyste 0,9747 

6 Służebność  0,2 

7 Sprzedaż nieruchomości 2 

 
Udostępnienie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, zamianę, oddawanie w 
użytkowanie, trwały zarząd, zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, przekazanie w formie darowizny 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wg prognoz oraz w odpowiedzi na 
składane wnioski.  
 

2. Prognoza poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu 
Powiększenie zasobu nieruchomości o ok. 10 ha  w związku z komunalizacją nieruchomości rolnych i 
drogowych, zakupem, bezpłatnym nabywaniem na zasadzie darowizny zgodnie z przepisami prawa. 
Nabywanie nieruchomości w 2019 r. realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych 
zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.   

 

3. Prognoza wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości gminy, 
 
Planuje się, że w 2019r. wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy 
wyniesie: 

 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 61 031zł 

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 724zł 

Dochody z najmu i dzierżawy 569 266zł 

Dochody z tyt. przekształcenia prawa UW w prawo własności 0 

Dochody z tyt, odpłatnego nabycia prawa własności 20 000,00zł 

 



4. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w 
użytkowanie wieczyste oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy w roku  2019. 
 

      
 

 III. Program zagospodarowania zasobu nieruchomości 
 

Gmina i Miasto Koziegłowy gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w 
pierwszej kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację zadań 
publicznych. Wzrost dochodów Gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie od sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju i cen obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od 
tych warunków podtrzymany będzie proces zintensyfikowania sprzedaży i dzierżawy mienia. 
W trybie bezprzetargowym na wniosek zainteresowanych prowadzona będzie sprzedaż 
udziałów w prawie własności nieruchomości. Nie wyklucza się obciążenia nieruchomości 
służebnościami (gruntowymi, przesyłu) nieruchomości z gminnego zasobu. W 2019r. zakłada 
się kontynuację większości zawartych dotychczas umów dzierżawy i użyczenia. Czynności 
dochodzenia należności za udostępnianie w różnej formie nieruchomości podejmowane sa 
przez Referat finansów i podatków. Nadal prowadzone będzie gospodarowanie 
nieruchomościami poprzez oddawanie w dzierżawę, użyczenie, zarząd, trwały zarząd.  
Gmina planuje pozostawić na dotychczasowym sposobie użytkowania nieruchomości 
komunalne tj. tereny ogólnodostępne, przystanki autobusowe, boiska i obiekty sportowe, 
tereny zieleni, drogi kat. Gminnej, drogi wewnętrzne oraz inne tego typu nieruchomości. W 
zaistniałych sytuacjach przewiduje się wykonanie podziałów i regulacji geodezyjnej granic 
działek z zasobu mienia komunalnego oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości. 

 

ROZDZIAŁ VII 

        SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZESPOŁU       

                               USŁUG KOMUNALNYCH ZA 2018 ROK 

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 06 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr 122/XIV/07 utworzyła Zespół 
Usług Komunalnych w formie jednostki budżetowej. ZUK realizuje zadania własne Gminy i Miasta 
Koziegłowy w zakresie gospodarki komunalnej określone w statucie jednostki.  
Przedmiotem działalności ZUK jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki 
komunalnej: 
zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, 
– utrzymania czystości i porządku w Gminie, 
– prowadzenia i obsługi targowiska, 
– prowadzenia i obsługi gminnej oczyszczalni ścieków dowożonych. 
– utrzymania dróg, ulic, mostów i placów gminnych, 
– zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza. 
 
Do zadań ZUK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy w szczególności: 
– prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 



– wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, 
– planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
– utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym 
dokonywanie bieżących remontów i napraw, 
– przyjmowanie ścieków komunalnych dowożonych na oczyszczalnię ścieków. 
 
Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności: 
– zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów publicznych, 
– organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
– organizacja utylizacji padniętych zwierząt na tle zasad związanych z utrzymaniem czystości i 
porządku, 
– znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt, 
– wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy, 
– utrzymanie terenów zielonych, 
– utrzymanie wiat przystankowych 
– utrzymanie szaletu miejskiego. 
 

Do zadań ZUK w zakresie obsługi targowiska należy w szczególności: 
– zarządzanie targowiskiem gminnym, 
– ustalanie, pobór i egzekucja opłat za korzystanie z targowiska, 
– utrzymanie czystości i porządku targowiska. 

 
Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności: 
– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności ich remonty i 
renowacje, 
– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w 
następstwie budowy lub utrzymania dróg. 
Do zadań ZUK w zakresie zarządzania nieruchomościami należy w szczególności: 
– przygotowywanie dokumentacji i zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, 
– gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi (remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, opłaty, 
ewidencja, sporządzanie faktur VAT), 
– współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów kapitalnych i bieżących budynków 
komunalnych, 
– nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych, 
– wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 
Zespół Usług Komunalnych posiada Biuletyn Informacji Publicznej na bazie strony internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta Koziegłowy (adres: www.kozieglowy.pl/zuk). 
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach prowadził sprawy osób skierowanych przez Sąd Rejonowy 
w Myszkowie do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Zespołu Usług Komunalnych 
dla 18 osób oraz organizował pracę w ramach prac społeczno – użytecznych dla 5 osób. 
 

UCHWAŁA NR 187/XXVII/2017 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)  



Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje: 
§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Koziegłowy (Mieszkaniowy Zasób). 
§ 2. 1. Mieszkaniowym Zasobem gospodaruje Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach (ZUK). 
2. W Mieszkaniowym Zasobie wyodrębnia się : 
1) lokale mieszkalne, przeznaczone do wynajmu na czas nieoznaczony, 
2) lokale socjalne 
3) lokale tymczasowe. 
§ 3. 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się do ZUK. 
2. We wniosku należy wskazać: 
– dane wnioskodawcy 
– dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu, 
– dane o dochodach brutto rodziny za okres ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku. 
§ 4. 1. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu jest jawne. 
2. ZUK w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń podaje do publicznej wiadomości wykaz osób 
ubiegających się o zawarcie umowy najmu oraz wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy 
najmu.. 
§ 5. 1. Najemcą może zostać osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i znalazła się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Osobą, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone jest osoba spełniająca, co najmniej jeden 
z następujących warunków: 
a) utraciła mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, 
b) mieszka w lokalu, gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania przypada mniej niż 5 m² 
powierzchni użytkowej pokoi, 
c) mieszka w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, 
d) opuściła dom dziecka, rodzinę zastępczą oraz inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w wyniku 
osiągnięcia pełnoletniości, 
e) jest sierotą, uzyskała pełnoletniość i nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, 
f) brak możliwości zamieszkania w dotychczasowym miejscu, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 
3. Osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały jest 
osoba, której dochody na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, 
uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony wynosi: 
a) do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 
b) do 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
Za członków gospodarstwa domowego uznaje się osoby, z którymi ma zamieszkać osoba ubiegająca 
się o najem lokalu mieszkalnego. 
4. Dochodem w rozumieniu uchwały jest dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. nr 966). 
5. Pierwszeństwo zawarcia umowy na czas nieoznaczony przysługuje osobom spełniającym, co 
najmniej jeden z następujących warunków: 
a) wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub domu, 
b) wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni 
pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m² powierzchni pokoi w gospodarstwie 
jednoosobowym, 
c) spełnia warunki dochodowe zgodnie z § 5. ust.3 
6. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z pełnoletnią osobą, będącą najbliższym 
członkiem rodziny dotychczasowego najemcy (wstępni, zstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoby, w 
stosunku do których dotychczasowy najemca ma obowiązek alimentacyjny), po łącznym spełnieniu 
przez wnioskodawcę następujących warunków: 
a) wnioskodawca i jego współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub domu, 



b) wnioskodawca jest w lokalu zameldowany na pobyt stały i zamieszkuje stale wspólnie z 
dotychczasowym najemcą, 
c) po całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu opłat za zajmowanie lokalu, jeżeli takie zadłużenie 
występuje. 
7. Najemcą lokalu na czas nieoznaczony może być także osoba, która: 
a) uzyskała pozwolenie na nadbudowę, przebudowę, rozbudowę lub adaptację budynku w celu 
wybudowania na swój koszt lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym zasób gminy, 
b) uzyskała pozwolenie na kapitalny remont lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, nie nadającego 
się ze względu na stan techniczny na pobyt stały ludzi. W stosunku do w/w osób nie stosuje się 
kryterium „trudnej sytuacji materialnej”, czyli kryterium dochodowego określonego w § 5 ust. 3 
8. Przy ustalaniu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uwzględnia się 
datę złożenia wniosku ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminnego. 
§ 6. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżki do 20%, czynszu 
najmu lokali socjalnych oraz lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym jest następująca: 
1) dla osób samotnych - średni dochód miesięczny za okres trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku nie przekracza 70% kwoty najniższej emerytury; 
2) dla rodzin - średni dochód miesięczny wszystkich członków gospodarstwa domowego na osobę za 
okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50% kwoty najniższej 
emerytury. 
§ 7. 1. Najemcą lokalu socjalnego i tymczasowego może zostać wyłącznie osoba, której potrzeby 
mieszkaniowe nie są zaspokojone i znalazła się w niedostatku. 
2. Przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie się osoby spełniające: 
a) jeden z warunków określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, 
b) posiadające wyrok sądowy o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. 
3. Osobą, która znalazła się w niedostatku jest osoba, której dochód brutto na jednego członka rodziny 
w okresie trzech miesięcy poprzedzającym sporządzenie listy przydziału mieszkań nie przekroczył 100% 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym. 
4. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na okres nie dłuższy niż 1 roku z możliwością ich 
przedłużenia na kolejny okres przy spełnieniu kryteriów określonych w § 4 oraz § 6 ust. 1, 2 i 3. 
5. Umowy najmu lokali tymczasowych zawierane są na czas nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 
6 miesięcy. 
§ 8. 1. Na lokale socjalne przeznacza się przede wszystkim lokale o obniżonej wartości użytkowej, 
wyposażone przynajmniej w piec grzewczy, instalacje elektryczną i dostęp do źródła zaopatrzenia w 
wodę i wc, chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem. Lokal socjalny winien zapewnić 5 
m² ogólnej powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego lub 10 m² dla jednoosobowego 
gospodarstwa domowego. 
2. Na lokale tymczasowe przeznacza się pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające 
dostęp do źródła zaopatrzenie w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza 
budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, zapewniające co najmniej 5 
m² powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. 
§ 9. 1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony posiadają 
osoby: 
a) o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych i równocześnie spełniające kryterium niskich 
dochodów określonych w § 5 ust. 3 po objęciu ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia 
umowy najmu lokalu, 
b) które utraciły uprawnienie do dalszego zajmowania lokalu socjalnego, a spełniają kryteria niskich 
dochodów określonych w § 6 ust. 3 
c) które zostały zakwalifikowane do dokonania we własnym zakresie adaptacji na cele mieszkalne 
powierzchni wspólnego użytku o funkcji dotychczas innej niż mieszkania lub remontu kapitalnego 
lokalu. 



2. Ponadto umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony zawierane są z osobami: 
a) dokonującymi zamian wzajemnych pod warunkiem uzyskania zgody na zawarcie umowy najmu 
dysponentów tych lokali, 
b) dokonującymi z uzasadnionych powodów zmiany dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego na 
inny lokal wolny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
§ 10. 1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego posiadają osoby : 
a) które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, 
b) zobowiązane są do opuszczenia zajmowanego dotychczas lokalu, jeżeli sąd w wyroku eksmisyjnym 
przyznał im prawo do lokalu socjalnego. 
2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z osobami zobowiązanymi do 
opróżnienia zajmowanego lokalu komunalnego, nie posiadającymi w wyroku eksmisyjnym 
przyznanego prawa do lokalu socjalnego w przypadkach uzasadnionych wielkością i standardem 
odzyskiwanego lokalu. 
§ 11. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być również zawarta z osobami, które: 
a) pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu, a wspólnie zamieszkiwały 
z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej pięciu lat i były również zameldowane na 
pobyt stały, tj.: wnuki, rodzice, rodzeństwo najemcy, powinowaci: synowa, zięć, 
b) pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, są jego wstępnymi, 
zstępnymi, rodzeństwem albo osobami przysposobionymi oraz wspólnie z dotychczasowym najemcą 
zamieszkiwały przez okres co najmniej pięciu lat i były również w tym okresie zameldowane na pobyt 
stały, chyba że najemca zamieszkał w znajdującym się w tej samej miejscowości lokalu, do którego ma 
tytuł prawny, a powierzchnia jego pokoi zapewnia pozostawionym osobom więcej niż 5 m2 na osobę. 
2. Najem, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod następującymi warunkami: 
a) osoba zamieszkująca w lokalu i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu 
lub domu, 
b) osoby, zajmujące lokal utrzymują go w należytym stanie technicznym i przestrzegają zasad porządku 
domowego, 
c) osoby, zajmujące lokal uiszczają na bieżąco opłaty czynszowe i pozostałe za zajmowanie lokalu 
mieszkalnego. 
3. W przypadku, gdy umowa najmu lokalu mieszkalnego ze zmarłym najemcą została rozwiązana 
z powodu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny może zostać podpisana umowa z osobą 
wymienioną w § 10 ust. 1 pod warunkiem uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. 
§ 12. 1. Zespół Usług Komunalnych sporządza projekt wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu 
lokali mieszkalnych po zbadaniu warunków mieszkaniowych i materialnych przez Komisję 
Mieszkaniową. 
2. Skład Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. 
3. Projekt wykazu powinien wymieniać kolejność osób, z którymi ma być spisana umowa najmu. 
4. Projekty wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zespołu Usług Komunalnych przy ul. Zamkowej 3 w Koziegłowach na okres jednego 
miesiąca. 
5. W okresie wywieszenia projektów wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do Dyrektora 
Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach. 
§ 13. 1. Realizacja wykazu, o którym mowa w § 12 pkt. 4 uchwały polega na przedstawieniu propozycji 
zawarcia umowy najmu lokalu osobie zakwalifikowanej na pierwszej pozycji, a w razie odmowy 
przedstawia się propozycję następnej osobie znajdującej się na liście. 
2. Z pominięciem listy przydziału mogą być wynajmowane lokale mieszkalne: 
a) osobom, które wskutek klęski żywiołowej zostały pozbawione mieszkania, 
b) osobom, o których mowa w § 11 ust. 4, 
c) osobom uprawnionym z mocy wyroków sądowych do otrzymania lokalu socjalnego. 
§ 14. 1. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiący mieszkaniowy zasób gminy mogą ubiegać się o 
zamianę zajmowanego lokalu na lokal o większej powierzchni w celu poprawy warunków 
mieszkaniowych, jeżeli spełnione są łącznie określone warunki: 



a) najemca zamieszkuje w lokalu, w którym na członka rodziny przypada nie więcej niż 5 m² 
powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i nie więcej niż 10m2 w gospodarstwie 
jednoosobowym, 
b) najemca nie posiada zaległości w opłatach czynszu i opłat bieżących z tytułu zajmowanego lokalu 
komunalnego. 
2. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiący mieszkaniowy zasób gminy mogą ubiegać się o zamianę 
zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni w celu obniżenia opłat za zajmowanie lokalu 
mieszkalnego. 
3. Zamiana lokali odbywa się na wniosek osób zainteresowanych posiadających tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu po uzyskaniu uprzedniej zgody Dyrektora Zespołu Usług Komunalnych w 
Koziegłowach. 
4. Zamianie nie podlegają lokale socjalne. 
5. W wyniku zamiany tytuł prawny do lokalu mogą uzyskać również wstępni, pełnoletni, zstępni, osoby 
przysposobione, rodzeństwo, dotychczas zamieszkali na stałe z najemcą i przez niego wskazani, pod 
warunkiem, że osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. 
6. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot odrębnej 
własności wymaga przeniesienia własności. 
§ 15. 1. Wolne lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddane w najem ze 
stawka czynszu ustaloną w drodze przetargu nieograniczonego. 
2. Przy ustalaniu warunków przetargu należy zobowiązać oferenta do udokumentowania zdolności 
płatniczych. 
3. Wolne lokale mieszkalne oddane w najem ze stawką czynszu ustaloną w drodze przetargu 
nieograniczonego, o którym mowa w ust. 1 nie mogą być przedmiotem zamiany ani podnajmu. 
4. Przetarg organizuje i przeprowadza Dyrektor ZUK. W celu przeprowadzenia przetargu Dyrektor może 
powołać Komisję. 
§ 16. Traci moc uchwała nr 165/XXV/2016 z 24 listopada 2016 r. Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy. 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
Joanna Kołodziejczyk 

UCHWAŁA NR 188/XXVII/2017 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Koziegłowy w latach 2017-2021 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) Rada Gminy 
i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje: 
§ 1. Uchwała ustala Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 
Koziegłowy na lata 2017-2021. 
§ 2. 1. Aktualny stan zasobów mieszkaniowych Gminy obrazuje następująca tabela: 



 

 

2. Struktura gminnego zasobu mieszkaniowego obejmuje: 
1) 1 lokal socjalny tj. lokal przy ul. Świętokrzyskiej w Koziegłowach, 
2) 28 lokali komunalnych. 
3. Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach 2017-2021 może ulec zmianie w razie sprzedaży lokali. 
Planuje się, że w latach 2017-2021 Gmina i Miasto Koziegłowy może sprzedać, co najmniej jeden 
lokal. 
4. W latach 2017-2021 nie planuje się przekształcania mieszkalnych lokali komunalnych na inne cele 
oraz tworzenia nowych mieszkalnych lokali komunalnych i lokali socjalnych.                                             
5. Planowaną wielkość zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach obrazuje następująca tabela   

 
§ 3. 1. W budynkach, w których znajdują się lokale zachodzi potrzeba remontów w zakresie: 
1) stolarki okiennej i drzwiowej, 
2) konstrukcji i pokryć dachowych, 
3) docieplenia ścian i stropodachów, 
4) wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
5) malowania klatek schodowych, 
6) wymiany wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, 
7) wymiany instalacji c.o., 
2. Szczegółowy plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy i Miasta Koziegłowy w 
latach 2017-2021 obrazuje następująca tabela: 



 

§ 4. Planuje się sprzedaż następujących lokali komunalnych w poszczególnych latach: 
1) Lokal mieszalny przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach – w 2021 r. 
§ 5. 1. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się następujące rodzaje czynszów: 
1) czynsz za lokale mieszkalne, 
2) czynsz za lokale socjalne. 
2. Na miesięczny czynsz najmu lokalu składają się następujące elementy: 
1) stawka bazowa czynszu najmu miesięcznego, 
2) czynniki wpływające na wysokość czynszu. 
3. Wysokość stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu ustala w 
formie zarządzenia Burmistrz. 
4. Podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od 
właściciela nie mogą w danym roku przekraczać 10% w stosunku do roku poprzedzającego rok 
miniony. 
5. Wprowadza się następujące czynniki wpływające na wysokość czynszu: 
1) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje: 
a) lokal wyposażony w instalację wod.-kan. – podwyższenie do 5%, 
b) lokal wyposażony w łazienkę – podwyższenie do 10%, 
c) lokal wyposażony w wod.-kan. i łazienkę i centralne ogrzewanie – podwyższenie do 15%, 
d) brak w.c w lokalu – obniżenie do 5% 
2) ogólny stan techniczny obiektu: 
a) docieplenie budynku – podwyższenie do 5%, 
b) brak docieplenia budynku - obniżenie do 5%, 
c) toaleta na zewnątrz budynku – obniżenie do 10%. 
6. Stawkę czynszu za lokal socjalny ustala się w wysokości połowy najniższej stawki czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
7. Zakłada się , ze w celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego programu stawka 
bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych może wzrastać raz do roku. 
§ 6. 1. Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Zespół Usług 
Komunalnych w Koziegłowach. 
2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym zasobem obejmuje w szczególności: 
1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych, 
2) pozyskiwanie nowych lokali do zasobu w drodze adaptacji na cele mieszkaniowe pomieszczeń 
niemieszkalnych, 
3) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, 
4) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń 
komunalnych i zieleni, 



5) zapewnienie obsługi komunalnej poprzez zawieranie umów na świadczenie usług w zakresie odbioru 
nieczystości stałych i płynnych, 
6) współuczestniczenie w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi, w razie powstania wspólnot 
mieszkaniowych, 
7) prowadzenie ewidencji lokali wchodzących w skład zasobu. 
3. Nie przewiduje się zmian w zakresie podmiotu zarządzającego mieszkaniowym zasobem w okresie 
obowiązywania Programu. 
§ 7. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody własne gminy. 
2. Wysokość środków finansowych na gospodarkę mieszkaniową w poszczególnych latach 
przedstawia się następująco: 
1) 230 000 zł w roku 2017, 
2) 80 000 zł w roku 2018, 
3) 90 000 zł w roku 2019, 
4) 70 000 zł w roku 2020, 
5) 80 000 zł w roku 2021, 
§ 8. 1. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy przedstawia następująca tabela: 

 

2. Uznając, że istniejący zasób jest wystarczający do potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy i Miasta 
Koziegłowy w latach 2017-2021 nie planuje się budowy nowych lokali. 
3. Odstępuje się od ustalania kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest 
jednym ze współwłaścicieli, gdyż Gmina nie jest członkiem żadnej wspólnoty mieszkaniowej. 
§ 9. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
należy: 
1) likwidować dysproporcje między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów 
zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych 
i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu poprzez zamianę lokali przy 
każdej okazji remontu lokalu lub budynku, 
2) dążyć do sprzedaży komunalnego zasobu mieszkaniowego w budynkach, szczególnie tam, gdzie 
występuje niekorzystny bilans wpływów z czynszu i wydatków na utrzymanie nieruchomości wspólnej 
oraz samych lokali komunalnych, 
3) w razie opróżnienia lokalu, należy w pierwszej kolejności rozważyć zbycie lokalu, 
4) przy przydzielaniu lokali brać pod uwagę w pierwszej kolejności nałożony na Gminę obowiązek 
złożenia oferty lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądowych oraz możliwość zgłaszania roszczeń 
odszkodowawczych w przypadku nie wskazania lokalu socjalnego przez gminę, 
5) podejmować działania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budownictwo 
komunalne. 
§ 10. 1. Traci moc uchwała nr 166/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 listopada 
2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
i Miasta Koziegłowy w latach 2017-2021. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 



Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

Joanna Kołodziejczyk 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogółem w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku w Zespole Usług Komunalnych w 
Koziegłowach zrealizowano 358 zamówień publicznych, w tym:             

1. przetargi nieograniczone    – w ilości 4  

– wykonanie robót cząstkowych, 

– remont drogi gminnej w miejscowości Cynków, ul. Strażacka, 

– zimowe utrzymanie dróg gminnych, 

– na zakup paliwa. 

2. zamówienia z wolnej ręki    – w ilości 1 

– usługa oczyszczania ścieków. 

3. zamówienia publiczne nie przekraczające 30.000 EURO       
       –    w ilości 185 

 – zakup piasku wraz z dostawą    –   37.251,78 zł, 

 – zakup soli drogowej     –   34.168,48 zł, 

 – remonty i przeglądy JCB    –   24.254,63 zł, 

 – znaki i oznaczenia drogowe    –   11.788,33 zł, 

 – remont wodomierzy     –   17.630,82 zł, 

 – zakup odzieży ochronnej dla pracowników  –   20.699,87 zł, 

 – zakup kruszywa na drogi gminne   –   85.180,63 zł, 

 – zimowe utrzymanie dróg (z przetargów – umowa  

    zawarta na zimę 2017/2018)    –   60.252,36 zł, 

 – usługi związane z ochroną bezdomnych zwierząt  –   53.308,60 zł, 

 – usługi związane z badaniem wody i ścieków  –   24.461,70 zł, 

 – odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków  –   36.007,67 zł, 

 – usługa monitorowania systemu kontroli pojazdów –    17.136,43 zł, 

 – zakup materiałów wodno - kanalizacyjnych  –  150.899,84 zł, 

 – zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo  –  65.000,00 zł, 

 – zakup wodomierzy do zdalnego odczytu  – 127.237,35 zł 

 – zakup zbiornika na paliwo    –   21.402,00 zł, 

 – wykonanie elewacji wraz z instalacją 

    odgromową budynku komunalnego w Koziegłowach –    50.000,00 zł. 

Łączna wartość zrealizowanych zamówień to 836.680,49 zł, łączna wartość umów to 2.040.933,41 zł, 
łączna wartość wydatków wykonanych w 2018 roku to 4.692.774,14 zł. 

 

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków: 
Wydatki bieżące obejmowały między innymi opłaty za: 



– naprawy i konserwacje oraz legalizację wodomierzy, 
– zakup niezbędnych materiałów, 
– zakup usług. 
W opisywanym okresie: 
– usunięto 77 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych, 
– wymieniono 263 sztuk wodomierzy, 
– zamontowano 337 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym, 

– wykonano drobne naprawy związane z plombowaniem wodomierzy, wymianą drobnych materiałów 
wodociągowych oraz dokonano kontroli przyłączy u 81 kontrahentów, 

– wykonano usługę w zakresie odkręcenia/zakręcenia przyłączy wodociągowych na zlecenie u 58 
kontrahentów, 

– wykonano 84 nowych przyłączy wodociągowych o długości 2.823,00 mb. 
Pobór wody w opisywanym okresie wyniósł  821.290 m3, a sprzedaż wody w tym samym okresie 
wyniosła 478.352,21 m3. Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i 
kanalizacyjną zapewnia dozór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez 24 godziny na dobę.  

 
W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie: 
Wydatki bieżące obejmowały opłaty za: 
– wywóz nieczystości stałych,  
– naprawy i konserwacje, 
– zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, 
– zakup usług remontowych, 
– zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg i sprzętu. 

 
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach przy zaangażowaniu pracowników fizycznych oraz firm 
zewnętrznych wykonywał prace porządkowe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie: 
– utrzymania czystości i porządku (zbieranie śmieci) wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników, 
– koszenia trawników, poboczy i skarp rowów, 
– pielęgnacji terenów zielonych, 
– pielęgnacji skwerów, żywopłotów wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych nasadzeń. 
 
W zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i przeciwdziałaniu ich bezdomności pracownicy ZUK 
podejmowali czynne działania w ramach zgłoszeń i próśb o interwencję. Do schroniska dla zwierząt, z 
którym Zespół Usług Komunalnych w 2018 roku ma zawartą umowę, oddano 29 bezdomnych psów i 
16 kotów. W wyniku podjętych działań 3 z wyłapane psy trafiły do swoich właścicieli, a 3 bezdomne 
psy zostały oddane do adopcji nowym właścicielom. W ramach umowy zawartej z lekarzem 
weterynarii, udzielono pomocy 8 zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, oraz podjęto 
szereg interwencji związanych z ochroną życia wyłapanych zwierząt zarówno bezdomnych, jak i 
łownych.  W wyniku działań promujących adopcję zwierząt Zespół Usług Komunalnych pomagał 
również w adopcji małych kotów, a w ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt podjęto działania 
w celu ograniczenia populacji, zwłaszcza tzw. dzikich kotów.  W związku z powyższym wydano 
skierowania na 37 zabiegów sterylizacji/kastracji. Wszystkie zwierzęta oddane do adopcji są 
skierowane na wizytę weterynaryjną w celu przebadania, wykonania podstawowych szczepień, 
wykonania sterylizacji i innych potrzebnych zabiegów zdrowotnych. Wszystkie zaadoptowane 
zwierzęta mają założone przez lekarza weterynarii książeczki zdrowia. Zespół Usług Komunalnych 
współpracuje również ze społecznymi karmicielami kotów, którym  zapewnia karmę dla zwierząt i 
opiekę weterynaryjną.  

 

W zakresie gospodarowania Oczyszczalnią Ścieków w Koziegłowach:  
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonywał następujące prace: 



 1. utrzymanie porządku na obiekcie - koszenie terenów zielonych, odśnieżanie, czyszczenie zbiorników 
biologicznych i koryt przelewowych, 
 2. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń, sieci i budynków wykonanie 
przeglądów okresowych i konserwacji, w tym: 

– przegląd i czyszczenie studzienek wewnętrznej kanalizacji na obiekcie, 

– ocieplenie rurociągów na hali technologicznej (woda oraz polielektroli), 

– wzorcowanie czujników detekcji gazów "GAZEX" (wymiana 3 szt. czujników na nowe), 

– kontrola i legalizacja sprzętu PPOŻ, 

– wymiana licznika energii elektrycznej w stacji TRAFO oraz kontrola urządzeń pomiarowych, 

– aktualizacja oprogramowania stacji zlewnej, 

– wymiana sondy pH w stacji zlewnej, 

– kalibracja konduktometru w stacji zlewnej, 

– wymiana przekaźnika w sterowniku urządzenia ZSP-40, 

– wymiana rolek w urządzeniu ZSP-40, 

– wymiana falownika sterującego dmuchawą KAESER DBC (urządzenie nr 10.1), 

– wymiana uszczelnień pompy polielekrolitu. 
– czyszczenie pompowni zlewnej z zalegającego piasku, 
– konserwacja i przeglądy systemu monitoringu wizyjnego: wymiana trzech dysków twardych 
służących do zapisu ciągłego na nowe, wymiana rejestratora, 
– przyjęcie 23.382,00 m3 dowożonych ścieków komunalnych, 
– odprowadzenie do odbiornika 32.527,00 m3 ścieków oczyszczonych (ścieki przyjęte wraz z wodą 
technologiczną), 
– zagospodarowanie odpadów powstałych na obiekcie w 2018 r. w ilości: komunalne osady ściekowe: 

ok. 160 Mg, piasek z piaskowników – ok. 3,5 Mg, skratki – ok. 4,5 Mg. 
 – monitorowanie jakości i ilości ścieków przyjmowanych i odprowadzanych (comiesięczne badania 
kontrolne), 
– monitorowanie ilości i jakości powstających odpadów (ostatnie okresowe badane jakości odpadów 
przeprowadzono w maju 2018 r.), 
– zamontowanie i uruchomienie na terenie oczyszczalni zakupionej stacji paliw wraz z system 
monitorowania tankowania pojazdów ZUK, 
– wykonanie płyty z kostki pod stację paliw oraz zadaszenia stacji. 

 

W zakresie utrzymania porządku innych obiektów i budynków komunalnych: 
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonywał również prace na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy w zakresie: 
– remontu budynku ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeniszów, 
– prac konserwacyjno – remontowych komory fontanny w miejscowości Koziegłowy, 
– wykonania ciągu komunikacyjnego na placu zabaw w miejscowości Gliniana Góra,  
– montażu kolejnych urządzeń na placu zabaw w miejscowości Mysłów,     
– wykonania płyty z kostki brukowej pod altanę przy placu zabaw w miejscowości Cynków i Gniazdów, 
– pomalowania altany w miejscowości Cynków, 
– wykonania remontu płyty z kostki brukowej przed szkołą w miejscowości Cynków, 
– odnowienia parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lgota Górna (rozciągnięto nową 
geowłókninę, zasadzono nowe krzewy i uzupełniono skwery nowym kamieniem dekoracyjnym), 
– zagospodarowania przestrzeni za szaletem miejskim w miejscowości Koziegłowy (wysypano skwer 
kamieniem dekoracyjnym i nasadzono krzewy), 
 – prac porządkowych w przestrzeni placu zabaw w miejscowości Wojsławice oraz Lgota Nadwarcie 
(pomalowano urządzenia zabawowe), 
– demontażu ogrodzenia i płyty pod plac zabaw w miejscowości Winowno, 



– wykonania ciągu komunikacyjnego wraz z nowym wejściem przy szkole w miejscowości Mysłów, 
– zamontowania piłkochwytów na terenie placu zabaw w miejscowości Stara Huta, 
– prac porządkowych przy organizacji Nocy Świętojańskiej na terenie Boiska Sportowego Orlik 2012, 
– obcinania gałęzi w pasie drogowym w miejscowościach Mysłów, Cynków, Rzeniszów oraz Gliniana 
Góra, 
– montażu i demontażu lodowiska, 
– montażu i demontażu dekoracji świątecznych, 
– montażu i demontażu sztucznych choinek w miejscowościach: Koziegłowy, Koziegłówki, Mysłów, 
Pińczyce, Cynków raz Siedlec Duży, 
– obsadzenia ozdobnych donic na rynku w miejscowościach Koziegłowy i Koziegłówki,     
– odnowienia ławek na płycie Rynku w Koziegłowach, 
– wykonania prac konserwacyjnych komory studni, która znajduje się na Pl. Moniuszki w Koziegłowach, 
– wykonania oświetlenia oraz utwardzenie kruszywem placu rekreacyjnego w miejscowości Postęp, 
– rozbudowy drewnianego ogrodzenia w miejscowości Gniazdów na terenie, gdzie odbywa się Festiwal 
„Z Kopyta" , 
– wspieranie imprez sportowych i kulturalnych, które odbywają się na terenie gminy Koziegłowy. 

 

W zakresie obsługi targowiska: 
Wydatki bieżące obejmowały:  
– bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w kwocie 2.972,08 zł, 
– wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 7.764,74 zł, 
– zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 1.281,65 zł, 
– usługi konserwacyjne – przegląd urządzeń gazowych i kominiarskich w kwocie 253,00 zł, 
– opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości w kwocie 18.754,79 zł 

 

W zakresie  utrzymania dróg gminnych: 
Wydatki bieżące obejmowały:   
– zakupy materiałów i wyposażenia,   
– usługi remontowe, 
– pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg i sprzętu, 
– zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
Zespół Usług Komunalnych dzięki zaangażowaniu pracowników fizycznych  
oraz firm zewnętrznych zadanie utrzymania dróg zrealizował w następującym zakresie: 
– zorganizowani i przeprowadzono akcję zima – odśnieżanie i posypywanie ulic, chodników oraz 
placów gminnych, 
– wykonano remonty cząstkowe dróg tłuczniowych na terenie gminy (ul. Letniskowa,  Staropolska, 
Jagodowa, Sosnowa, Kwiatowa, Podrzarze), 
– wykonano płytę z kostki brukowej w miejscu przystanku autobusowego dla dzieci w miejscowości 
Lgota Mokrzesz, 
– wykonano remont  piaskarki po sezonie zimowym, 
– wykonano remont drogi asfaltowej na ulicy Warszawskiej w miejscowości Koziegłowy, 
– wykonano oznakowanie pionowe dróg gminnych zgodnie z wytycznymi policji po wiosennym 
przeglądzie dróg oraz uzupełniono oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie gminy i miasta 
Koziegłowy, 
– wykonano oznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych na Rynku w miejscowości Koziegłowy,  
– wykonano remont łączników w miejscowości Lgota Górna w okolicach szkoły i punktu gazowego 
(remont polegał na wykorytowaniu i uzupełnieniu kruszywem) 
– wykonano koszenie poboczy dróg gminnych, 
– wybrukowano łuki na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Krętej w miejscowości Stara Huta, 



– wyremontowano drogi tłuczniowe w miejscowości Pińczyce ulicę Sosnową, Jedyną, Podrzarze, w 
miejscowości Pustkowie Lgockie ulicę Kwiatową i Dębową, w miejscowości Koziegłowy ulicę 
Letniskową, Staropolską, Malinową i Jagodową, 
– udrożniono rowy wzdłuż ul. Granicznej w miejscowości Pustkowie Lgockie, 
– wykonano z kostki brukowej płytę pod przystanek w miejscowości Stara Huta przy ul. Myszkowskiej, 
 – utwardzono materiałem drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Mzyki, Mysłów, Zabijak i 
Pustkowie Lgockie, 
– po okresie zimowym wykorytowano, uzupełniono i utwardzono kruszywem 40 m odcinek  ul. Szkolnej 
w miejscowości Lgota Górna, 
– zagospodarowano obszar ronda w miejscowości Mzyki, 
– wyremontowano przepust w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Oczko 

 

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi: 
Wydatki bieżące w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi obejmowały opłaty za: 
– energię elektryczną (klatki schodowe) w kwocie 2.798,29 zł, 
– wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 5.520,42 zł,  
– remonty budynków komunalnych w kwocie 74.171,46 zł, 
– trwały zarząd i podatek od nieruchomości  w kwocie 8.269,92 zł 
– przeglądy kominiarskie w kwocie: 1.300,00 zł. 

   
Zespół Usług Komunalnych w zakresie remontów budynków gminnych oraz budynków komunalnych 
wykonał następujące prace: 
 – wyremontował lokal mieszkalny w budynku komunalnym w miejscowości Koziegłowy, który 
obejmował: wymianę okien, drzwi, wykonano tynkowanie, wydzielono i wykonano pomieszczenie 
łazienki, doprowadzono nową kanalizację, zrobiono instalację ciepłej i zimnej wody, wykonano nową 
instalację elektryczną oraz pomalowano cały lokal, 
– pomalował pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. 
– wykonał naprawę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym w 
miejscowości Winowno, 
– wykonał naprawę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym w 
miejscowości Winowno, 
– w budynku komunalnym w Mysłowie zamontowano parapety zewnętrzne, 
– wyremontowano budynek komunalny w Koziegłowach (wykonano opaskę z kostki i kruszywa wokół 
budynku, zamontowano nowe okna w piwnicy, zamontowano nową balustradę na schodach 
wejściowych). 
Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie  181.493,00 zł  zostały zrealizowane w wysokości 
177.540,64 zł, co stanowi 97,82 % planu. 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI (DZIAŁ 400, ROZDZIAŁ 40002) 
Plan na zadania inwestycyjne na rok 2018 w dziale „400” wynosił  86.500,00 zł. 
Wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości   
82.645,64 zł, co znaczy, że zostały wykonane w 95,54 % w stosunku do planowanych. 
Wydatki inwestycyjne to: 
zakup samochodu osobowego marki Citroen Berlingo VP VTI 120, w kwocie 65.000,00 zł. 
 – zakup serwera waz z oprogramowaniem w kwocie 17.645,64 zł 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) 
Plan na zadania inwestycyjne na rok 2018 w dziale „600” wynosił  44.993,00 zł. 
Wydatki z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości   
44.895,00 zł, co znaczy, że zostały wykonane w 99,78 % w stosunku do planowanych. 



 
Wydatki inwestycyjne to: 
 – zakup kosiarki bijakowej firmy SaMASZ-KANGU 140, tylno-bocznej na pantografie w kwocie: 
23.493,00 zł, 
 – zakup zbiornika dwupłaszczowego 5000 l, typ ST wraz z modułem MS Prime na paliwo w kwocie: 
21.402,00 zł, 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI (DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095) 
Plan na zadania inwestycyjne na rok 2018 w dziale „900” wynosił  50.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu 
do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości  50.000,00 zł, co znaczy, że zostały 
wykonane w 100,00 % w stosunku do planowanych. Wydatki inwestycyjne to wykonanie elewacji i 
instalacji odgromowej budynku komunalnego w Koziegłowach w kwocie: 50.00,00 zł. 

 

  
ROZDZIAŁ IX 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
GMINY KOZIEGŁOWY NA LATA 2014-2018 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na lata 2014-2018 przyjęta została 
Uchwałą Nr 292/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Bezpośredni 
nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Koziegłowy a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Koziegłowach 
Strategia określa główne kierunki i priorytety polityki społecznej Gminy Koziegłowy  oraz tworzy system  
działań podejmowanych w celu przezwyciężania problemów społecznych występujących i mogących 
pojawić się w Gminie i Mieście  Koziegłowy. Stanowi dokument bazowy, w odniesieniu do którego 
konstruowane są lokalne programy profilaktyczne oraz programy z zakresu pomocy społecznej. 
W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane są gminne i powiatowe instytucje, w tym:  
Burmistrz, Rada Gminy i Miasta, Urząd Gminy i Miasta, Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, 
Komisariat Policji w Koziegłowach, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, placówki oświatowe szczebla 
podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. 

Cel strategiczny 1: 
Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 
Cele operacyjne: 
1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 
2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego. 
3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

Cel strategiczny 2: 
Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 
Cele operacyjne: 
1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania. 
2. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu wsparcia. 
3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 

Cel strategiczny 3: 
Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im 
udziału w życiu społecznym. 
Cele operacyjne: 
1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki. 



2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 4: 
Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin i osób 
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 
Cele operacyjne 1-2: 
1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. 
Szczegółowe działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawierają stanowiące załącznik do strategii gminne programy: 

 – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 – przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Cel strategiczny 5: 
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 
Cele operacyjne: 
1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Cel strategiczny 6: 
Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 
Cele operacyjne: 
1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 
2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej. 
3. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców. 
 
Realizacja  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na lata 2014 – 2018  w 
zakreślonych celach i kierunkach w obszarze polityki społecznej w znacznej mierze oparta była na 
istniejącym już lokalnym systemie pomocy społecznej. Raport wskazuje, iż jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację Strategii  wykorzystując własne zasoby materialne i kadrowe  realizują  
przyjęte cele. Efektywność podejmowanych działań w znacznej mierze uzależniona jest od posiadanych 
środków finansowych. Z analizy przekazanych danych wynika, że działania podejmowane w ramach 
poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy Koziegłowy w dużej mierze przyczyniają się do 
spełnienia misji strategii tj. Koziegłowy gminą stwarzającą mieszkańcom możliwości rozwoju oraz 
skutecznie przeciwdziałają zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
 

ROZDZIAŁ X 
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  

W GMINIE I MIEŚCIE KOZIEGŁOWY  
   NA LATA 2018-2020 

Uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej zawarte są w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z 
póź.zm.). Ustawa ta określa zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, 
traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą profilaktykę, a więc 
pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną biologiczną zdefiniowano jako 
zadanie gminy, a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą jako zadanie powiatu. Obowiązek 
przedstawienia radzie gminy sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynika z art. 
179 w/w ustawy. 
 



Zgodnie z art. 176 w/w ustawy, na samorząd gminny nałożono następujące zadania: 
1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
W grudniu 2017 roku został przyjęty  Uchwałą  nr 268XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Koziegłowy na lata 2018-2020. 
Odpowiedzialnym za realizację działań zaplanowanych w w/w programie został Gminno-Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu 
administracji publicznej dotyczącego wspierania rodzin, o których mowa w ustawie  o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Cel główny programu to: Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 
opiekuńczo-wychowawczych w Gminie i Mieście Koziegłowy. 
Cele szczegółowe 
1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin. 
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 
3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. 
4. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 
5.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom. 
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
W 2018 roku asystent rodziny  wziął udziału  w szkoleniu "Asystent rodziny w interwencji kryzysowej”” 
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny                       oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa; 
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach zatrudnia asystenta rodziny na podstawie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Łącznie w 2018 roku na wnioski pracowników 
socjalnych oraz sądu wsparciem asystenta rodziny objętych było 14 rodzin wychowujących dzieci. 
Liczbę rodzin objętych pracą asystenta rodziny w rozbiciu na poszczególne miejscowości Gminy i Miasta 
Koziegłowy prezentuje poniższa tabela. 
 

Lp. Sołectwa Liczba rodzin Liczba osób Liczba dzieci 

1 Cynków 1 3 2 

2 Gniazdów 1 5 3 

3 Huta Stara 1 4 2 

4 Koziegłowy 2 5 2 

5 Koziegłówki 2 11 7 

6 Lgota Górna 1 3 1 

7 Miłość 1 3 1 

8 Mysłów 2 8 5 

9 Siedlec Duży 1 3 1 

10 Winowno 2 8 3 

Razem 14 53 27 

 

Do zadań asystenta rodziny należało m.in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, wspieranie w 
poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań w sytuacji 



zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 
Zatrudnienie asystenta rodziny było finansowane w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa na 
dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w roku 2018 w ramach Programu  
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz środków własnych Gminy. Całkowity 
koszt zadania 36 688,54 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 22 
428,00 zł. 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających; 
Na rok 2018  nie były zaplanowane działania związane z organizacją szkoleń i tworzeniem warunków 
do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 
Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy  nie ma placówek wsparcia dziennego dla dzieci. 
4. Finansowanie: 
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. Koszt szkolenia asystenta to 90,00 zł. 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez 
rodziny wspierające; 
W 2018 roku rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 
otrzymały wsparcie asystenta rodziny, który posiadał odpowiednie i zgodne z wymogami ustawy 
wykształcenie. W 2018 roku rodziny nie otrzymały wsparcia poprzez działania rodzin wspierających. W 
budżecie na 2018 rok nie były zaplanowane wydatki na zwrot kosztów związanych z udzielaniem 
pomocy przez rodziny wspierające. 
5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym; 
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu 
na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
odpowiednio wydatki: 
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej; 
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej. Wydatkowano na ten cel kwotę  41 286,36 zł. W ramach środków pokryto pobyt  
11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 
10%, 30% i 50% kosztów wydatkowanych przez PCPR  w Myszkowie. 
6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 zostały przekazane do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 
Pracownicy socjalni GMOPS W Koziegłowach we współpracy z asystentem rodziny                   na bieżąco 
monitorowali sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Współpracowali w tym zakresie  również z 
pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i 
przedstawicielami innych instytucji, które miały kontakt z rodzinami. 
Potrzeby związane z realizacją zadań 
Sytuacja rodzin z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy jest monitorowana przez pracowników socjalnych 
Gminno–Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, którzy dążą do minimalizowania 
ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Konieczne jest wsparcie rodziny naturalnej już na 
etapie, kiedy pojawiają się problemy. Zauważa się potrzebę kontynuacji realizowanych dotychczas 



działań na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 
w formie wsparcia asystenta rodziny. 
 
 

ROZDZIAŁ XI 
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2018 ROK  

       WRAZ Z POTRZEBAMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
     Zgodnie z art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Gmina przygotowuje ocenę 

zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koziegłowach jako organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedkłada Radzie 
Gminy i Miasta Koziegłowy Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, co jest podstawą do 
planowania budżetu na rok następny. W/W Ocena została przygotowana w oparciu o 
narzędzie  wykorzystujące Centralną Aplikację Statystyczna CAS. Tegoroczna Ocena została w całości 
zasilona z systemów informatycznych będących w posiadaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.  

 
Rolą Gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym 
indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych 
służb podejmuje działania zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych 
potrzeb wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostek czy rodzin. Na szczeblu 
Gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na 
doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Koziegłowach realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Podejmując działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integrację ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do 
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są 
uwzględnianie na miarę celów i możliwości Ośrodka. 
 
Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminno-Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Koziegłowach w pełni realizuje cele wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej.  Podstawą do określenia w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 
społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, 
zawodowej, zdrowotnej mieszkańców korzystających z pomocy oraz inne podmioty działające w 
systemie pomocy społecznej. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach określa, 
następujące najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
1. Podejmowanie działań służących aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób 
marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizacja projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Realizacja projektu "Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem społecznym". 
2. Kontynuacja działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez 
działalność WTZ w Wojsławicach. 
3. Utrzymanie osób starszych w środowisku zamieszkania poprzez świadczenie usług opiekuńczych 
oraz zabezpieczenie środków finansowych ponoszonych przez gminę za pobyt mieszkańców w 
domach pomocy społecznej oraz zabezpieczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych. 
4. Prowadzenie profilaktyki, prewencji w rodzinach niewydolnych wychowawczo- asystentura rodziny. 
Udział w programach ministerialnych na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta. 
5. Realizacja działań na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy – świadczenie konsultacji 
psychologicznych. 



6. Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. 
 

 

ROZDZIAŁ XII 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2019 ROK 
                         

I.  Postanowienia ogólne 
II.  Cele programu  
III.  Diagnoza, Wnioski    
IV. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla  osób uzależnionych  od 
narkotyków i osób zagrożonych  uzależnieniem                                                                                        
V. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 
prawnej 
VI.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć 
sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 
VII. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii 
VIII. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym  i integrowanie ze środowiskiem  lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 
IX.  Monitoring i Ewaluacja  
X. Realizatorzy programu, odbiorcy programu 
XI. Źródła  i zasady finansowania programu              .          

I. Postanowienia ogólne           . 

Narkomania oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – narkotyków. Są to 
substancje naturalne  lub syntetyczne, które wprowadzone w określonej dawce do organizmu 
ludzkiego ,oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, 
percepcji, nastroju. 
Narkomania od lat stanowi problem  o zasięgu globalnym. Ogranicza rozwój gospodarczy krajów 
biednych, angażuje nieproporcjonalnie duże nakłady finansowe związane z przeciwdziałaniem 
narkomanii w krajach najbogatszych. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, 
szczególnie w kontekście chorób zakaźnych tj .HIV, zakażenia wirusem żółtaczki typu B i C, infekcji 
przenoszonych drogą płciową, gruźlicy. Narkomania wiąże się z problemami społecznymi takimi jak: 
ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przemoc, przestępczość, bezdomność oraz inne uzależnienia 
(hazard, alkoholizm). 
Narkomania jest obecnie  jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. Nastąpił 
wzrost podaży i popytu na narkotyki. Główną rolę odegrały czynniki związane z wielką zmianą 
społeczną, na którą polityka wobec narkomanii miała wielki wpływ. Podaż rosła wraz z rozwojem 
międzynarodowej wymiany handlowej, rosnącym ruchem turystycznym, otwarciem granic, 
postępującą wymienialnością złotego i rozwojem przestępczości zorganizowanej. Na popyt wpływ 
miała również intensywna transmisja wzorów kulturowych, zwłaszcza wśród ludzi młodych. 
Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, rodzinnych oraz osłabienia 
funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Pieniądze z narkobiznesu odgrywają coraz poważniejszą rolę w 
międzynarodowym obrocie finansowym. Dla odwrócenia obecnego trendu potrzebna jest mobilizacja 
całego społeczeństwa, oparta na pełnym konsensusie co do celu, jaki chcemy osiągnąć.                                                                                                                                         



Program realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne:                   
– ustawa z dnia 29 lipca 2005r . o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst . Dz. U.  z 2018 r., 1030 
z późń. Zm.), 
–  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
(  jednolity tekst. Dz.U. z 2018r, poz.2137), 
– ustawa  z dnia 11 września 2015r . o zdrowiu publicznym ( jednolity tekst. Dz.U. z 2018 poz. 1492). 
– Narodowy Program Zdrowia przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r w 
sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 (Dz.U. z 2016r, poz.1492), w którego skład 
wchodzi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.   
Założeniem strategicznym Programu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz  wspomaganie działalności  
instytucji, organizacji i osób fizycznych realizujących  zadania przeciwdziałania narkomanii. 
Program jest kontynuacją prac podjętych w 2018 roku. Podkreślić należy natomiast, że rozwiązanie 
problemu uzależnień to zadanie wymagające wieloletniej perspektywy i powtarzalności 
podejmowanych działań. 
Z tego punktu widzenia ważne jest przyjęcie Programu w całości, kontynuowanie zawartych w nim 
przedsięwzięć po 2018 r. i uwzględnienie, iż efekty tego Programu pojawiać się będą stopniowo   w 
dłuższej perspektywie czasu.    
Niniejszym wskazuje, iż przedmiotowy Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące 
przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia, zgodnie z art. 10 ust.2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1030 ze 
zm.),oraz działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i  profilaktyczną prowadzoną w 
szkołach i placówkach systemu oświaty oraz diagnozę w zakresie występujących w szkołach i 
placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących zgodnie z art.10 ust 2a w/w 
ustawy. 

II. Cele programu: 
Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych  wynikających z innych substancji psychoaktywnych 
przez mieszkańców gminy i miasta Koziegłowy, a w szczególności przez osoby niepełnoletnie. 
1. Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, poziomu wiedzy o 
zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. 
2.  Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i 
udzielania pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne ( sięgają po środki uzależniające, 
stosują agresję i przemoc). 
3. Udział w ogólnopolskich  kampaniach promujących  zdrowy styl życia, trzeźwość, narkotyki, w tym 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

III. Diagnoza, wnioski  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 
W grupie przesłanek udzielania pomocy społecznej znajduje się narkomania, jednakże pomimo, iż 
ustawa o pomocy społecznej wymienia to uzależnienie jako okoliczność wywołującą trudne sytuacje 
życiowe, to nie przewiduje bezpośrednich  form wsparcia związanych z ich zwalczaniem. Szczegółowa 
regulacja tej problematyki zawarta jest w odrębnych przepisach. Ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej 
wsparcie dla tych osób i rodzin polega na wszelkiego rodzaju poradnictwie, a w razie potrzeby pomocy 
materialnej. 

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie  
W okresie  od stycznia do listopada 2018r Komenda Powiatowa Policji  w Myszkowie prowadziła 
postępowania karne wobec osób, które się ich dopuściły na terenie  gminy i miasta Koziegłowy :  
1. Ujawniono uprawy konopi indyjskich pomiędzy miejscowościami Rzeniszów a Koziegłówki ,tj 
.przestępstwo z art.53 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
2. Posiadanie przez osobę 0,5 g marihuany tj. przestępstwo z art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.  

Informacje od dyrektorów szkół 



Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłowach przedstawił  
analizę wyników badań  Zespołu  Szkół w Koziegłowach, z której wynika, że szkoła do tej pory 
efektywnie realizowała program wychowawczy i program profilaktyki, co uzasadnia kontynuację  
dotychczasowych  działań. 
Wskazano następujące czynniki ryzyka i czynniki chroniące:                                                                                                                   
1. Czynniki ryzyka: 

– niewłaściwe środowisko wychowawcze uczniów, 

– sięganie nastolatków po papierosy i alkohol, 

– brak umiejętności rozwiązywania konfliktów, bez stosowania agresji, 

– niewłaściwe spędzanie czasu wolnego przez uczniów, 

– słaba motywacja do nauki, 

– nieumiejętność uczenia się, 

– zaniżone poczucie własnej wartości, 

– podejmowanie prób samookaleczenia. 
2. Czynniki chroniące: 

– propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną, 

– dobre warunki, właściwa atmosfera pracy i nauki, 

– wzajemny szacunek między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły, 

– dogodne warunki i właściwa organizacja procesu lekcyjnego;, 

– dbałość o prawidłowe samopoczucie dzieci i młodzieży, 

– propagowanie zasad sprawiedliwego, życzliwego i przyjaznego traktowania uczniów. 
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniazdowie poinformował, że 
treści związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz zażywaniem dopalaczy, środków 
psychotropowych i odurzających  są  szeroko ujęte w programie wychowawczo- profilaktycznym 
szkoły. W szkole na ten moment nie występują czynniki ryzyka z tym związane. Szkoła realizuje 
programy profilaktyczne, przeprowadza prelekcje na lekcjach i spotkaniach z rodzicami informując o 
negatywnych skutkach ich zażywania. Jest w stałym kontakcie z Wydziałem Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Myszkowie.  
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cynkowie poinformował , że 
na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów i rodziców stwierdzono występowanie 
poniższych czynników ryzyka i czynników chroniących: 
1. Czynniki ryzyka: 
– agresja słowna, odrzucenie przez kolegów, agresja fizyczna, wulgaryzmy, niewłaściwe towarzystwo, 
brak przygotowania do zajęć. 
2. Czynniki chroniące: 
– silna więź emocjonalna z rodzicami, stała opieka sprawowana przez osoby dorosłe, szacunek do 
norm, wartości i autorytetów, umiejętność rozwiązywania problemów.  
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach poinformował , że 
po zdiagnozowaniu środowiska szkolnego można wskazać następujące  czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące: 
1. Czynniki ryzyka 
a) Strefa psychologiczna 
– nadmierna nieśmiałość, wrażliwość, chroniczna napięcie i niepokój, niska samoocena, brak 
odporności na stres i problemy, niski poziom asertywności. 
b) Strefa rodzinna: 
– brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego, niskie kompetencje rodziców w 
postępowaniu  z dziećmi( brak reguł postępowania, niekonsekwencja),brak rygorów i kontroli lub 
bardzo surowa dyscyplina ,nadopiekuńczość, wysoki poziom konfliktów w rodzinie niskie wsparcie ze 
strony rodziców ,brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną,  złe relacje pomiędzy rodzicami i 
dziećmi, zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki , nieobecność ojca w domu (także psychiczna), 



nadużywanie alkoholu, papierosów , narkotyków przez rodziców, rozwód, separacja, utrata rodziców, 
brak czytelnych granic i norm, przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w strefach, do których nie jest 
ono przygotowane emocjonalnie. 
c) Strefa społeczna i szkolna : 
– środowisko sąsiedzkie, środowisko rówieśnicze, dostępność substancji odurzających, moda na  
zażywanie środków odurzających. 
2. Czynniki chroniące: 
– poczucie przynależności, pozytywny klimat szkoły, prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, 
wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, okazje do przeżycia 
sukcesu i rozpoznawanie własnych osiągnięć, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla 
przemocy, silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki  
religijne, poszanowanie norm, wartości , autorytetów, tradycji, przynależność do pozytywnej grup. 
Diagnoza w  zakresie czynników ryzyka i czynników chroniących, zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych 
przeprowadzona została wśród uczniów i nauczycieli. Wyniki potwierdzają zasadność dotychczas 
zaplanowanych i podejmowanych działań w szkole. 
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach 
poinformował, że podstawą do podejmowania działalności wychowawczej i profilaktycznej  , stanowi 
opracowana w każdym roku szkolnym diagnoza środowiska szkolnego. Działalność ta realizowana jest 
z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy  z uczniem. Działalność ta odbywa 
się w szczególności  w formie warsztatów profilaktycznych, projektów m.in. Szkoła z klasą, debat , 
szkoleń, spektakli teatralnych, sportów , kampanii społecznych, pikników edukacyjnych lub w innych 
formach, uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy. 
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej wskazał 
następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka: 
1. Czynniki chroniące: 
– wszyscy uczniowie wychowywani w rodzinach – rodzice są w stałym kontakcie ze szkołą, 
wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym  
– interesują się dziećmi, 

– zdecydowana większość uczniów posiada dobry status materialny – brak skrajnego ubóstwa, 
uczniowie z problemami maja zapewnioną pomoc pedagoga szkolnego, 
– duża grupa uczniów ma zagospodarowany czas wolny – oferta zajęć dodatkowych w szkole oraz 
poza szkołą – zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, świetlice, 
– monitoring wizyjny na terenie szkoły i jej obrębie. 
2. Czynniki  ryzyka: 
– kontakty naszych uczniów ze starszymi kolegami, kontakt z niewłaściwymi treściami w Internecie, 
problemy związane z okresem adolescencji, dojrzewania,  bagatelizowanie zagrożeń przez niektórych 
rodziców.  
Pismem z dnia 22 listopada  2018 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym wskazał 
następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka: 
1. Czynniki chroniące: 
– brak zaburzeń wychowawczych i rodzin niewydolnych wychowawczo ( pozytywne wzorce, silna 
więź emocjonalna z rodzicami, brak zaburzeń komunikacji rodzice – dziecko), 
– pozytywny , rodzinny klimat szkoły, 
– duża liczba działań informacyjnych wśród uczniów klas starszych w zakresie zagrożeń płynących z 
używania narkotyków, udział w projektach , m.in. :Smaki  Życia: ,podejmowanie tej tematyki na 
zajęciach z wychowawcą, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ,udział w wielu 
ogólnopolskich projektach i programach ,kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie 
własne i innych osób, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej 
pomocy, regularne praktyki religijne, poszanowanie  norm, wartości, autorytetów, tradycji. 
2. Czynniki ryzyka:  



– niski poziom wiedzy dzieci z klas młodszych na temat szkodliwości zażywania narkotyków i innych 
środków odurzających, w tym psychotropów, nadmierna nieśmiałość, wrażliwość, duże napięcie i 
niepokój, duża emocjonalność, brak odporności na stres i problemy, w tym szkolne niepowodzenia, 
duża dostępność substancji odurzających ,wiadomości pojawiające się w środkach masowego 
przekazu odnośnie korzyści płynących ze stosowania głównie :miękkich”  narkotyków.  

Wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy 
Biorąc pod uwagę zebrane informacje z Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Koziegłowach, Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie  oraz od dyrektorów szkół  wskazane jest 
podjęcie  niezbędnych działań o charakterze profilaktycznym, które pomogą uświadomić lokalnej 
społeczności, jakie konsekwencje pociąga za sobą używania środków psychoaktywnych przez 
młodzież i dorosłych. Pozwoli to na przeciwdziałanie narastaniu problemów uzależnień i pomoże 
osobom uzależnionym rozwiązywać pojawiające się problemy. 

 

IV. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem 
Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
1) podejmowanie działań w stosunku do  uzależnionych  od narkotyków w celu zmotywowania ich do 
podjęcia leczenia. 
2) stała współpraca z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Poradnią Leczenia 
Uzależnień w Myszkowie, Sądem Rejonowym – Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, szkołami w celu 
podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.                                                
3) bieżące funkcjonowanie świetlic  dla dzieci i młodzieży w tym:  
a)  prowadzenie zajęć świetlicowych,  
b) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego 
poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych wychowawców,  
c) realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,  
d) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. 

 

V. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej          
Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
1. Wsparcie psychologiczne dla członków rodziny. 
2. Edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, poradniki , broszury). 
3. Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach 
4. Motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych. 
 

VI. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych 
Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
1. Organizowanie w miarę możliwości finansowych, w szkołach i placówkach oświatowo – 
wychowawczych na terenie gminy, programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich 
rodziców.  



2. Organizowanie w szkołach podstawowych  konkursów pod hasłem „Nie dla alkoholu i 
narkotyków”. 
3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniem                                                                                                    
4. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 
informatory, organizowanie promocji filmów i książek.  
5. Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych 
grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji 
samorządowej.  
6. Promocja zdrowego stylu życia. 
8. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i ich 
rodziców. 

 
VII. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 
Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez: 
1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji : programów 
profilaktyczno- edukacyjno- informacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,  
2. Współpraca w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w mieście w zakresie  zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
4. Nawiązanie szerszej współpracy ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych 
oraz dostarczenie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków. 

 
VIII. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  i integrowanie ze środo-
wiskiem  lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 
Realizacja zadania  odbywać się będzie poprzez:  
1.udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.     
                                                                                                                    

IX. Monitoring i ewaluacja   
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji nt. wdrażanego projektu w 
ujęciu finansowym i rzeczowym. Natomiast ewaluacja Programu to ocena jego rezultatów 
oddziaływania na potrzeby, które mamy zaspakajać. 
Stałe monitorowanie problemu i sytuacji w zakresie używania i eksperymentowania z narkotykami 
dostarcza podstaw do planowania działań profilaktycznych oraz przesłanek do oceny ich skuteczności, 
a także modyfikacji Programu. 
Monitorowanie stanu problemów związanych z narkomanią na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy we 
współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, których cele są zbieżne z celami niniejszego 
Programu odbywać się będzie poprzez: 
– stworzenie sieci wymiany informacji, 
– zbieranie danych statystycznych, 
– prowadzenie badań ankietowych, 
– analizę uzyskanych danych, 
– opracowanie wniosków i priorytetów do dalszego działania. 
 W procesie monitoringu i ewaluacji zaangażowane będą: 
– Rada Gminy i Miasta Koziegłowy,      



– Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 
 

X. Realizatorzy programu  
– Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

– Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Koziegłowy, 

– Przychodnia Zdrowia Koziegłowy, 

– Komisariat Policji Koziegłowy, 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury Koziegłowy 

– Szkoły na terenie Gminy Koziegłowy, 

– Poradnia Leczenia Uzależnień Myszków  

– Sąd Rejonowy w Myszkowie 
Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Przewodniczący  
Komisji oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
XI. Odbiorcy programu 
– Dzieci i młodzież szkół podstawowych szkół ponadpodstawowych  i rodzice, 

– Przedstawiciele instytucji ( nauczyciele, psycholodzy, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, 
policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni), 

– Przedstawiciele władz lokalnych, 

– Społeczność lokalna.             
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy.                                                                     

 
XII. Źródła i zasady  finansowania programu 

Środki finansowe pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczone  zgodnie z ustawą o wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie 
na realizację Programu.  
Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli różnych instytucji z terenu gminy i miasta, jak np. 
nauczycieli, pedagogów szkolnych, część zadań  będzie realizowana nieodpłatnie. Wiele spośród 
przedsięwzięć wymienionych w programie spójnych jest z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z faktu tego wynika, że 
większość projektów zaplanowanych w ramach niniejszego Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska 
uzależnień od narkotyków, ale także od alkoholu.    
Środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie 
narkomanii. W 2019 roku na wydatki związane z realizacją  Gminnego Programu  planuje się na  kwotę 
2 500 zł. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie   200 zł  

§ 4300 – zakup usług pozostałych   1 500 zł  

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 zł  
 
 
 
 

§ Wyszczególnienie  Kwota  

4210 zakup materiałów i wyposażenia  200 zł  

4300 Zakup usług pozostałych  1 500 zł  



              

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

800 zł 

 ogółem 2 500 zł 

Dział – 851, Rozdział 85153 – 2 500 zł 
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I. Wprowadzenie  
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późń.zm ) określa w art.1 obowiązek organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających 
do  ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany  struktury ich spożywania, inicjowania  i 
wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie  sposobu spożywania tych 
napojów , działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania 
następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji 
społecznych i zakładów pracy.  
Zgodnie z art.41 ust.1 i 2  ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  należy do zadań własnych gmin i jest realizowane 
w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych 
corocznie przez rady gmin. 
Gmina z racji dysponowania odpowiednią wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz  o swoich 
możliwościach może przedsięwziąć  środki  zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności 
lokalnej, ponieważ nadmierne zażywanie alkoholu stanowi  poważny problem, nie tylko dla 
pojedynczych jednostek ale i dla ogółu społeczeństw. 
Działania  zaplanowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w 
2019 roku stanowią  nie tylko kontynuację zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w minionych 
latach, ale także dają odpowiedź na nowe sugestie i potrzeby środowisk realizujących zadania w 
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiony poniżej Gminny 
Program jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych na terenie naszej gminy od kilku lat.   



Realizowanie tych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji 
w długofalowych działaniach i wprowadzenia nowatorskich rozwiązań szczególnie do pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Efekty takiej pracy nie są spektakularne ale na pewno drobnymi krokami podnoszą 
świadomość społeczeństwa oraz promują właściwe postawy młodych ludzi w perspektywie ich 
dorosłego życia.  
II. Podstawa  prawna  
Wśród najważniejszych aktów prawnych  regulujących kwestie realizacji działań z przedmiotowego 
zakresu należy wymienić:                                                                                         
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2137),    
2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( jednolity tekst . Dz. U. z 2015 poz. 1916, 
3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020  ( Dz.U.z 2016 r. poz.1492), w którego skład wchodzi 
Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
4. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Niniejszym wskazuje, iż przedmiotowy Program uwzględnia w rozdziale III Cele, Priorytety i 
Harmonogram Zadań cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia, zgodnie z art. 4 ¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 
r, poz.2137.).  

III. Cele priorytety i harmonogram zadań  
CEL STRATEGICZNY  
Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających  ze spożywania alkoholu i innych 
substancji  psychoaktywnych przez mieszkańców  gminy i miasta Koziegłowy, a w szczególności przez 
osoby  niepełnoletnie. 

CELE  OPERACYJNE  
a)  Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. 
b)  Podniesienie  w społeczeństwie, a w  szczególności wśród młodzieży, poziomu wiedzy o 
zagrożeniach  wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. 

PRIORYTETY  
a)  Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym  i 
dotkniętych  przemocą. 
b) Rozszerzenie oferty zajęć  socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i 
młodzieży. 
c) Zwiększenie  dostępności szkoleń dla realizatorów Programu 
d) Zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży  napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim i nietrzeźwym. 

HARMONOGRAM ZADAŃ  
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu: 
a)   dofinansowanie  działalności i  zajęć terapeutycznych oraz programów pomocy psychologicznej, 
b)   dofinansowanie działań profilaktycznych i edukacyjno- informacyjnych kierowanych do osób 
uzależnionych i ich rodzin, 
c) współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Ośrodkiem Terapii Uzależnień w 
Parzymiechach i Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Myszkowie, 
d)  dofinansowanie programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków  
psychoaktywnych oraz programów psychoterapii  uzależnienia od alkoholu, 
e) podejmowanie przez GKRPAiPN czynności związanych z przyjmowaniem i realizacja wniosków o 
zastosowanie leczenia odwykowego względem osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu: 
– przeprowadzenie rozmów zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, 
– przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, 



– motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, 
– kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu 
Rejonowego w Myszkowie ( zlecanie wykonania opinii przez biegłych), 
– kierowanie akt osobowych  spraw o nadużywanie alkoholu do  badania przez  biegłych (psycholog, 
psychiatra). 

2. Finansowanie udziału członków GKRPAiPN  w szkoleniach 
3. Organizowanie spotkań członków GKRPAiPN  alko z  przedstawicielami instytucji 
zajmujących się  problematyka terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz  przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie, w celu pełniejszego przepływu informacji i usprawnienia    współpracy. 
4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy  
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w  rodzinie: 
a)  wspieranie realizacji zadań opiekuńczo –wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych w 
świetlicach  w ramach  profilaktyki  wskazującej i selektywnej w tym: 
 –  dofinansowanie bieżącej działalności świetlic, 
 –  dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych, 
–  pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego, 
b) dofinansowanie  organizacji warsztatów profilaktycznych z zakresu: 
– przeciwdziałania uzależnieniom od środków  psychoaktywnych, 
– wczesnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozwój umiejętności społecznych we 
współpracy z rodzicami i  opiekunami, 
– wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
– dofinansowanie wycieczek i obozów, w czasie których realizowane są programy zajęć 
profilaktycznych w zakresie problematyki uzależnień, 
c) upowszechnianie wiedzy na temat FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego) 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz  dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych  
1. Dofinansowanie zajęć oraz programów profilaktycznych  i socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży na poziomie profilaktyki uniwersalnej, w tym: programów realizowanych przez  świetlice, 
2. Promowanie wśród  dzieci , młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania wolnego   czasu  
poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych , w szczególności programu ”Profilaktyka 
poprzez sport” w tym: 
a)  organizacja imprez sportowych i kulturalnych, 
b)  dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
3.   Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych patologiami    
społecznymi ( z problemem  alkoholowym) z programem profilaktyki uzależnień oraz elementami 
profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej, 
4.   Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania,  zapobiegania i 
udzielania pomocy  dzieciom, które wskazują zachowania ryzykowne (sięgają po środki  uzależniające, 
stosują agresję i przemoc), 
5.  Współpraca GKRPAiPN z GMOPS, kuratorami sądowymi i policja w celu rozpoznania  potrzeb w 
zakresie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych i środowisku pozaszkolnym, 
6.  Udział w ogólnopolskich kampaniach promujących zdrowy styl życia, w tym „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, 
7.  Wspieranie edukacji publicznej poprzez” 
a)  zakup i  dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki  uzależnień, 



b) szkolenie sprzedawców w zakresie zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
8. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym:                                                    
a) systematyczne interwencje funkcjonariuszy Policji w sytuacjach  spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, 
b) podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w tym: współpraca      z 
ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączania do programów szkolenia problematyki  
dotyczącej wpływu alkoholu na kierującego  pojazdem mechanicznym.                                                                                                                      

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych  i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:  
1. dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych 
przez  organizacje pozarządowe i inne podmioty,  kierowanych  do osób i rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym, 
2. dofinansowanie działalności  klubów abstynenckich, m.in. współfinansowanie kosztów działań 
terapeutycznych i profilaktycznych 
3. współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki i promowania 
postaw trzeźw ościowych.   

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
1. Wizytacje i kontrole w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem     
przestrzegania zapisów  zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,  
2. Podejmowanie interwencji  w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania z 
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. zakazu promocji i reklamy napojów 
alkoholowych, sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 
3. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem  art. 13 
1  i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
V. DIAGNOZA  STANU  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  I ZASOBÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJ W GMINIE I MIEŚCIE 
 
Gmina i Miasto Koziegłowy jest miastem liczącym ( stan na dzień 30.11.2018 r.) 14 381  mieszkańców, 
w tym: 
– dzieci i młodzieży do 18 lat – 2460 
– dorosłych – 11 854                                                                                             
Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 329/XLVI/2018  z dnia 27 września 2018 r.  ustalona została 
maksymalna liczba zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy, w których może być prowadzona sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 
wynosi 40. 
Powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
wynosi 40 powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 40,                                                                                                                                                   
do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży wynosi 65,   
powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży) wynosi 65. 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Koziegłowy  
 
 



Liczba punków sprzedaży 

napojów alkoholowych w 

gminie Koziegłowy  

2016 

wg. stanu  

31.12.2016r 

 

2017 

wg. stanu  

31.12.2017r 

 

2018 wg. stanu  

29.10.2018r 

 

- do spożycia  poza miejscem 

sprzedaży  

 

 

132 

 

119 

 

120 

- do spożycia w miejscu 

sprzedaży 

 

27 

 

27 21 

Razem : 

 

159 146 

 

 

141 

 

Liczba mieszkańców  

 

14 347  

 

14 302 

 

 14 316 

 
Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
1.Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  do 
spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży. 
2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             
i Przeciwdziałania Narkomanii  wspólnie z funkcjonariuszami Policji. 
3. Protokół z kontroli, kontrolujący przekazują Przewodniczącemu Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Koziegłowach. 
4. O stwierdzonych nieprawidłowościach, każdorazowo kontrolujący zawiadamiają Kierownika 
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy zajmującego się wydawaniem 
zezwoleń na alkohol. 

 

DANE O DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PLACÓWEK, INSTYTUCJI I ORGANÓW 
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY 
 
GMINNA  KOMISJA ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII    
Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 
Koziegłowach zajmuje się w szczególności inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów uzależnień, a także podejmowaniem czynności zmierzających do  
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 
zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Ważnym wskaźnikiem występowania problemów alkoholowych w gminie jest też liczba wniosków o 
zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, przekazanych gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Porównując ostatnie lata , zaobserwować 
można spadek ich liczby.  

Liczba wniosków przyjętych do realizacji GKRPAiPN  
Rok  2016 2017 2018 

Liczba wniosków  10 16 8 

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy nie działa żadna specjalistyczna placówka leczenia odwykowego. 
Osoby podejmujące leczenie korzystają ze świadczeń ambulatoryjnego Ośrodka Leczenia Uzależnień i 



Współuzależnienia w Myszkowie. Doraźnie pomocy medycznej udzielają zakłady opieki zdrowotnej w 
Koziegłowach oraz Szpital Powiatowy w Myszkowie.                             Gmina Koziegłowy po raz kolejny  
przystąpiła   do ogólnopolskiej kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do tegorocznej edycji kampanii 
zaproszono Zespół Szkół w Lgocie Górnej, Zespół Szkół              w Pińczycach, Szkoła Podstawowa w 
Gniazdowie, Szkoła Podstawowa  w Cynkowie i Szkoła Podstawowa w Siedlcu  Dużym, Szkoła 
Podstawowa Koziegłówki .W miesiącu listopadzie  zostali zaproszeni na Sesję Rady Gminy  i Miasta 
Koziegłowy laureaci kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Gratulacje, dyplomy i nagrody  przyjęli z rąk 
Burmistrza i Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.   

Dane  dotyczące udzielanej pomocy na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie 
problemów związanych z uzależnieniami zebrane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koziegłowach 
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach udziela pomocy socjalnej, pomaga w 
zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, materialnych, bytowych osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin, wskazuje podopiecznym z problemami alkoholowymi sposoby ich rozwiązywania. 
Ważną rolę spełniają świetlice, które skupiają dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym.  Na 
terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje  8  świetlic  dla dzieci i młodzieży. 
Głównym celem świetlic jest wspieranie  funkcji rodziny, opieka nad dziećmi w czasie wolnym, 

łagodzenie niedostatków wychowawczych, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie uzdolnień                       i 
zainteresowań. Oraz realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Na zajęcia w 
świetlicach uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.  
Całkowity koszt utrzymania świetlic wyniósł w 2018 roku 196 200,00 zł  
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie  
W okresie  od stycznia do listopada 2018r Komenda Powiatowa Policji  w Myszkowie prowadziła 
postępowania karne wobec osób, które się ich dopuściły na terenie  gminy i miasta Koziegłowy :  
Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Myszkowie 
W okresie od stycznia 2018r do 30.11.2018r. w Poradni Leczenia Uzależnień Alkoholowych i 
Współuzależnień w Myszkowie objęto leczeniem odwykowym 11 osób z terenu gminy Koziegłowy. 
Dane z jednej poradni nie obrazują całości problemu, ponieważ mieszkańcy mający problem 
alkoholowy mogą leczyć się w poradniach na terenie całego kraju.  
Pacjenci Poradni- zarówno osoby uzależnione od alkoholu, jak i osoby współuzależnione, które 
ukończyły podstawowy program terapeutyczny w poradniach mogą uczestniczyć w zajęciach 
Myszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „JEDNOŚĆ” w Myszkowie.  

V. Podstawowe  problemy alkoholowe  

Lp Kategoria  

(przestępstwa stwierdzone)  

Gmina  

Koziegłowy 

1. Przestępstwa ogółem 47 

2. 7 kategorii przestępstw kryminalnych  

( bójka,  pobicia, rozbój, włamania, kradzież mienia, kradzież pojazdu, 

uszkodzenia ciała, uszkodzenie mienia) 

5 

3. Przestępstwa narkotykowe  0 

4. Nietrzeźwi kierujący –art.187§ 1 KK 1 

5. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych  41 



Problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez część naszego społeczeństwa stanowią poważne 
zagrożenia dla funkcjonowania społecznego i ekonomicznego, kondycji zdrowotnej i moralnej 
społeczeństwa 
Do podstawowych problemów alkoholowych należą:  
1. Szkody występujące u osób pijących: 
a) samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu 
b) uszkodzenie zdrowia u osób dorosłych nadmiernie pijących 
c) uszkodzenie rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej 
2.  Szkody występujące u członków rodzin alkoholowych : 
a) zaburzenia psychosomatyczne i emocjonalne spowodowane ciągłym stresem  
b) demoralizacja i ubóstwo 
c) obniżenie szans zrobienia kariery zawodowej przez członków rodzin 
3. Alkoholowa dezorganizacja środowiskowa pracy/absencja, wypadki, obniżenie wydajności prac. 
4.  Naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe: 
a) przestępstwa  drogowe 
b) przemoc w rodzinie 
c) zakłócenie bezpieczeństwa i porządku  publicznego  
5. Naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem” 
a) nielegalny import, produkcja i sprzedaż 
b) sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym reklama napojów alkoholowych 
c) niekorzystne społeczne zmiany w strukturze spożycia napojów alkoholowych.  

VI. Podstawowe  strategie  działania  
1. Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
2. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania 
osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinach 
alkoholowych. 
3. Profilaktyczne programy informacyjne i psychoedukacyjne wpływające na podstawy i umiejętności, 
ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka. 
4. Zwiększenie skuteczności i dostępności  terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków 
ich rodzin. 
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych  strategii i metod 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6.Rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin. 
7. Wdrożenie metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec problemów alkoholowych u 
pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej i praktyce lekarzy rodzinnych. 
8. Wsparcie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz środowisk wzajemnej pomocy. 
9. Edukacja publiczna  mająca na celu : 
a) profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, 
b) informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu i metod zapobiegania szkodom 
zdrowotnym, 
c) promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji. 
d) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej, merytorycznej dla realizacji  Programu. 
e) zapewnienie i stworzenie warunków do działań sportowych i rekreacyjnych w celu zapewnienia 
młodzieży zajęć w czasie wolnym od nauki. 

VII. Finansowanie  działalności gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii          
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii 
jest finansowana w zakresie:  



a) wynagrodzenie członków komisji wynosi 10% najniższego wynagrodzenia pracowników ustalonego 
przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu i 
wypłacane na podstawie listy obecności i podpisanej przez Przewodniczącego Komisji, 
b) koszty szkolenia przewodniczącego i  członków komisji, 
c) koszty materiałów i wyposażenia,  
d) wynagrodzenia za badanie przez biegłych /psychologa i psychiatra.                 

VIII. Realizatorzy  programu Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii 
- Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii, 
- Placówki oświatowo-wychowawcze, 
- Parafie Rzymsko- Katolickie, 
- Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,                                                                                             -- 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury,                                                                                                      
- Policja, 
- Poradnia Leczenia Uzależnień, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
- Prokuratura Rejonowa, 
- Sąd Rejonowy, 
- Przychodnie Zdrowia, 
- Stowarzyszenia Abstynenckie 

IX. Preliminarz  wydatków gminnego  programu  profilaktyki rozwiązywania   
problemów  alkoholowych  na 2019 rok                                                                                                                                                                                        

 

Dział  Rozdział 

 

§ Nazwa      Kwota w zł 

851 85154  Przeciwdziałanie  

Alkoholizmowi  

 

     229 700,00  

  2800 Świetlice : Koziegłowy Lgota Górna, 

Mzyki, Cynków , Pińczyce,   

Gniazdowie ,Wojsławicach, Rzeniszów  

     206  200,00 

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe  

Wywiady środowiskowe  

Udział w komisji 

         1 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenie  

Materiały biurowe 

Prenumerata  

         1 700,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  

 

programy edukacyjno-profilaktyczne, 

spektakle, koncerty,                      

refundacja kosztów dojazdu do 

Poradni Leczenia Uzależnień w 

Myszkowie,                                     

dowóz nietrzeźwych osób do Ośrodka 

      13  300,00 

 

 

   8 100,00 

  200,00 

 

  5 000,00  

  4610 Koszty sądowe  

 

        2 000,00 



  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii  

        3 000,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

        2 000,00 

 

 

Dział – 851, Rozdział 85154  - 229 700 zł  
 
 

ROZDZIAŁ XIV 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I 
MIASTA KOZIEGŁOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2018 
 
Zgodnie z zapisami art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późń. zm ), organ wykonawczy samorządu 
terytorialnego- Burmistrz Gminy i Miasta  nie później niż do 31 maja każdego roku zobowiązany jest 
przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom zgodnie z  Zarządzeniem  Nr 76/2017 
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 września  2017r w sprawie uruchomienia konsultacji 
projektu uchwały uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2018 
z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Termin rozpoczęcia konsultacji został ustalony na dzień 6 września  2017 roku. Termin 
zakończenia konsultacji ustalono na dzień 19 września  2017 roku. 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy  Gminy i Miasta 
Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2018 zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w miejscu przeznaczonym do 
zamieszczania ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. 
W trakcie przeprowadzonych konsultacji, w  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne  wnioski i 
uwagi ze strony organizacji. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który również zamieszczony 
został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Po przeprowadzeniu 
konsultacji projekt Programu został przekazany pod obrady Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Programy 
zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę  Gminy i Miasta Koziegłowy. 
Roczny program współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został  przez Radę Gminy 
i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 260/XXXVII/2017 z dnia  30 listopada 2017 roku. 
Działalność organizacji pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i 
efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. 
Znajomość potrzeb lokalnego środowiska oraz priorytetowe zadania określone w Programie 
współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii 
organizacje – gmina jest gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy 
Koziegłowy. 
Współpraca pozafinansowa 
W ramach współpracy pozafinansowej członkowie organizacji pozarządowych i ich przedstawiciele 
mogli liczyć na wsparcie merytoryczne pracownika – do Współpracy             z organizacjami 



pozarządowymi w postaci instruktażu dot. prawidłowego pod względem formalnym, przygotowania 
dokumentacji ofertowej i rozliczeniowej w ramach przyznawanych dotacji, a także wyposażenia w 
materiały informacyjne z zakresu realizowanych przez organizacje zadań statutowych. Przekazywanie 
informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych 
przez różne instytucje.  
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku władze Gminy 
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:                                                      
 –   powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji,  
lub                                                                                                                                    
–  wspieranie wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,  
– wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania 
Zlecanie zadań odbywało się w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku 
publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018.poz.450 z późń. zm). W ramach współpracy organizowane są 
spotkania przedstawicieli poszczególnych organizacji z władzami Gminy, przedstawicielami Urzędu 
Gminy i Miasta Koziegłowy oraz pracownikami gminy. Podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań 
następuje przepływ informacji o potrzebach, problemach i planach na przyszłość. Taki przepływ 
informacji pozwala na prawidłową współpracę  i pomoc działającym na naszym terenie organizacjom.  
W trakcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań, których się podjęły w ramach ogłoszonego 
przez gminę konkursu ofert, prowadzony jest bieżący monitoring realizowanych zadań. Łączna kwota 
dotacji przekazanych w 2018 roku na wspieranie i powierzanie zadań publicznych  w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w Gminie Koziegłowy wynosiła 280 098,00 zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne , w którym wpłynęło 10 ofert. 
Zarządzeniem  Nr 18/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 19 lutego 2018 roku 
ogłoszono  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje  zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Zarządzeniem  Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 3 stycznia  2018 roku 
ogłoszono  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje  zadania publicznego w zakresie 
powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowy z 10 podmiotami na realizację wyżej wskazanych 
zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i  sportu. 
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą Koziegłowy, ul. 3 Maja 12 kwota 12 000,00 zł, 
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Koziegłowach ul. Żarecka 28, kwota 60 000,00 zł, 
3. Stowarzyszenie Piłkarskie CKW Mała Panew z siedzibą Cynków, ul. Strażacka 7, kwota 38 000,00 zł, 
4. Uczniowski Klub Sportowy „FAIR PLAY” z siedzibą Koziegłowy, ul. 3 Maja 12, kwota 30 000,00 zł, 
5. Uczniowski Klub Sportowy „HATTRIC” z siedzibą Lgota Górna, ul. Szkolna 1, kwota 9 500,00 zł, 
6. Miejsko–Gminny Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” z siedzibą Koziegłowy, ul. Żarecka 28, w ramach 
kolarstwa kwota 72 000,00 zł, 
7. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” z siedzibą Gniazdów, ul. Szkolna 85, kwota 5 600,00 zł, 
8. Amatorski Klub Sportowy „CANNON” z siedzibą Krusin, ul. Długa, kwota 2 000,00 zł, 
9. Klub Sportowy „WARRIORS” z siedzibą Koziegłowy, ul. Żarecka 28, kwota 4 000,00 zł, 
10. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Koziegłowy ul. Żarecka 28, kwota 4 000,00 zł, 
Ponadto w trybie pozakonkursowym udzielono dotacji (zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie).    
Dotację otrzymały  następujące organizacje pozarządowe: 
1. Stowarzyszenie dla Pińczyc Pińczyce ul. Śląska 3  „Organizacja IV Maratonu w  lekkoatletycznym 
chodzie w terenie  6 000,00 zł. 
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Koziegłowy ul. Żarecka 28 Biesiadne spotkania integracyjne 
dla emerytów i rencistów z Gminy i Miasta Koziegłowy – 5000,00 zł  
3. Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” z siedzibą Koziegłowy, ul. Żarecka 28  XL 
„Puchar Polski” w kolarstwie Szosowym konkurencje olimpijskie i XXI Mistrzostwa Polski Niewidomych 



i Słabo Widzących w Kolarstwie Tandemowym pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 
– 9 998,00 zł. 
4.Stowarzyszenie „Kijomaniacy” Pustkowie Lgockie ul. Szpitalna 14  - 7 000 ,00 zł. 
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Koziegłowy ul. Żarecka 28 Spotkanie jesienne. Cykl zajęć 
sportowych dla emerytów i rencistów z Gminy i Miasta Koziegłowy – 5000,00 zł . 
6. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Koziegłowach ul. Żarecka 28 - „XL Super Puchar 
Polski w kolarstwie przełajowym pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy – 10 000,00  
zł. 
Podmioty pozarządowe realizujące zadania publiczne  gminy i miasta  Koziegłowy złożyły w określonym 
przez prawo terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania. Realizacja zadań przebiegała 
zgodnie ze złożonymi ofertami. W 2018 roku zadaniem priorytetowym była działalność w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej  i sportu .Gmina i Miasto Koziegłowy wspierała zadania publiczne w 
wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Nierzadko organizacje pozyskiwały wsparcie 
finansowe od sponsorów prywatnych. Współpraca przyczyniła się do podniesienia jakości usług 
publicznych oraz do poszerzenia grupy odbiorców. Organizacje pozarządowe  wniosły niemały wkład 
w realizację poszczególnych zadań. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś  
środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, głównie aktywność członków organizacji.                                                     
 Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się następujące tendencje:  
– kwota przekazywanych środków finansowych z roku na rok jest coraz większa, 
– nieznacznie rośnie liczba ogłaszanych otwartych konkursów ofert i realizowanych zadań, 
– upowszechnia się forma tzw. „małego grantu”, czyli zlecania zadań publicznych w trybie 
pozakonkursowym. 
Realizacja Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z Organizacjami Pożytku Publicznego na 
2018 rok daje podstawę do wniosku , iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji 
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. 
Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji aby efektywnie 
wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 
Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych  przez 
organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami  pożytku publicznego.  
W gminie i mieście Koziegłowy jest 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, tj. OSP Koziegłowy, OSP Markowice i OSP Lgota Górna. W 
roku 2018 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych udzielono z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 
dotacji na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 493 000,00 zł.   
Ponadto Gmina i Miasto Koziegłowy pozyskała  środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości – 
Fundusz Sprawiedliwości, w kwocie 138 599,00 zł, za które zakupiono następujący sprzęt: defibrylatory  
AED, torby ratownicze OSP-R1, torby ratownicze PSP-R1 oraz średni zestaw hydrauliczny. Wymieniony 
sprzęt przekazano 10 jednostkom OSP, tj.: OSP Koziegłowy, OSP Lgota Górna, OSP Markowice, OSP 
Rosochacz, OSP Siedlec Duży, OSP Koziegłówki, OSP Stara Huta, OSP Mysłów, OSP Wojsławice, OSP 
Rzeniszów.  
W 2018 r. z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy udzielono dofinansowania na rzecz jednostki OSP 
Rzeniszów w wysokości 149 785,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
 
 
 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ XV 
ZADANIA OŚWIATOWE W LICZBACH ROK 2018 

I. Uczniowie, dzieci w wieku przedszkolnym 
Według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2018 do szkół/oddziałów przedszkolnych i przedszkola wraz 
ze jednostkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich uczęszczało: 
 1 716  dzieci i uczniów. 
 
A w szczegółach: 

Oddziały Przedszkolne Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Poniżej "0" 325 14,78 

"0" 153 8,22 

Suma 478 23 

 

Średnia liczba dzieci w oddziale przedszkolnym: 20,78 

 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 141 9 

II 122 9 

III 54 5 

IV 180 11 

V 182 12 

VI 116 8 

VII 131 8 

VIII 107 10 

Suma 1033 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia liczba dzieci w oddziale szkoły podstawowej: 14,35 



 

 

Gimnazjum 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 0 0 

II 0 0 

III 152 7 

Suma 152 7 

 

Średnia liczba uczniów w ostatniej klasie gimnazjum 21,71 

 

Liceum 
Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 22 1 

II 12 1 

III 19 1 

Suma 53 3 

 

Średnia liczba uczniów w liceum: 17,67 
W szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich łączna liczba uczniów i dzieci wynosi: 
158 
W szkołach podstawowych 100 uczniów w 14 oddziałach (średnio 7,14 w oddziale). 
W oddziałach przedszkolnych 51 w 3 oddziałach (średnio 17 w oddziale). 
W gimnazjum 7 uczniów w klasie III. 
 

II. Wydatki na zadania oświatowe 
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 na dzień 31.12.2018 r. wydatki w poszczególnych jednostkach 
oświatowych. 

GMINA KOZIEGŁOWY  

Wydatki bieżące łącznie: 17 147 119,37 zł 
Zadania subwencjonowane: 14 055 300,95 zł 
Zadania własne JST: 3 091 818,42 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych:  1 930,46 

Kwota subwencji oświatowej:  10 749 902,96 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 605 072,19 zł 
Zaangażowanie JST: 2 700 325,80 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

1 398,80 zł 
 



ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIEGŁOWACH  

Wydatki bieżące łącznie: 4 653 860,94 zł 
Zadania subwencjonowane: 4 653 860,94 zł 
Zadania własne JST: 0,00 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 689,49 

Kwota subwencji oświatowej:  3 839 502,25 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 189 911,42 zł 
Zaangażowanie JST: 625 447,27 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

907,12 zł 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA w LGOCIE GÓRNEJ   
Wydatki bieżące łącznie: 2 649 918,70 zł 
Zadania subwencjonowane: 2 392 504,57 zł 
Zadania własne JST: 257 414,13 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 369,65 

Kwota subwencji oświatowej:  2 058 570,74 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 86 727,61 zł 
Zaangażowanie JST: 247 206,22 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

668,70 zł 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA w PIŃCZYCACH  wydatki bieżące łącznie: 2 286 877,40 zł 

Zadania subwencjonowane: 2 077 951,70 zł 
Zadania własne JST: 208 925,70 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 288,60 

Kwota subwencji oświatowej:  1 607 044,21 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie):  

97 112,24 zł 
Zaangażowanie JST: 373 797,25 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

1 295,21 zł 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA w CYNKOWIE  wydatki bieżące łącznie: 1 311 854,74 zł 

Zadania subwencjonowane: 1 186 032,44 zł 
Zadania własne JST: 125 822,30 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 223,50 

Kwota subwencji oświatowej:  1 244 573,46 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 103 641,18 zł 
Zaangażowanie JST:  162 182,20 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

725,65 zł 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA w GNIAZDOWIE  wydatki bieżące łącznie: 1 079 0613,34 zł 

Zadania subwencjonowane: 970 155,26 zł 
Zadania własne JST: 109 458,08 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 135,58 



Kwota subwencji oświatowej:  754 988,50 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 33 007,21 zł 
Zaangażowanie JST: 182 995,71 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

1 343,56 zł  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA w SIEDLCU DUŻYM  wydatki bieżące łącznie: 909 604,97 zł 

Zadania subwencjonowane: 825 982,11 zł 
Zadania własne JST: 83 622,86 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 82,30 

Kwota subwencji oświatowej:  458 317,11 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 84 963,68 zł 
Zaangażowanie JST: 282 701,32 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

3 435,01 zł 
  

SZKOŁA PODSTAWOWA w KOZIEGŁÓWKACH   
wydatki bieżące łącznie: 783 786,99 zł 
Zadania subwencjonowane: 720 037,87 zł 
Zadania własne JST: 63 749,12 zł 
Liczba uczniów przeliczeniowych: 141,31 

Kwota subwencji oświatowej:  786 908,69 zł 
Kwoty dochodu inne (programy, dotacje, żywienie): 10 708,85 zł 
Zaangażowanie JST: 77 579,67 zł 
Do ucznia przeliczeniowego w ramach zadań subwencjonowanych JST zaangażowało w roku 2018:  

549,00 zł  
 
III. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 
Zgodnie ze sprawozdaniem  wykonania art. 30 KN 

Łącznie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły: 8 782 093,09 zł 
Rok 2018 
Środki wypłacone na wynagrodzenie nauczycieli w roku 2018: 8 782 093 zł 
Nadpłata w grupie nauczycieli stażystów i dyplomowanych to łącznie: 141 388 zł czyli 1,61 % 
Środki wypłacone na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego: 

Nauczyciel stażysta: 135 699 zł (etaty w roku kalendarzowym 3,89 ) 

Nauczyciel kontraktowy: 553 620 zł (etaty w roku kalendarzowym 14,57) 

Nauczyciel mianowany: 1 163 938 zł (etaty w roku kalendarzowym 25,45) 

Nauczyciel dyplomowany: 6 928 836 zł (etaty w roku kalendarzowym 104,95) 
Nadpłata w poszczególnych grupach: 

Nauczyciel stażysta: 13 284 zł  czyli 3,60 %. Nadpłata na etat w roku 3 415 zł czyli 285 zł na etat na 
miesiąc. 

Nauczyciel kontraktowy: 3 348 zł czyli 2,06 %. Nadpłata na etat w roku 230 zł czyli - 19 zł na etat na 
miesiąc. 

Nauczyciel mianowany: 27 222 zł czyli 0,77 % . Nadpłata na etat w roku 1 070 zł czyli - 89 zł na etat 
na miesiąc. 

Nauczyciel dyplomowany: 128 104 zł czyli 3,99 %. Nadpłata na etat w roku 1 221 zł czyli 102 zł na 
etat na miesiąc. 



Od kwietnia pensje nauczycieli wzrosły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 
Łącznie skutki podwyżki w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Koziegłowy to 
po zaokrągleniu kwota ok 400 000 zł rocznie. 
 

Zadania oświatowe - część analityczna 
D. Oświata i edukacja. 
Gmina i Miasto Koziegłowy realizuje zadania oświatowe zgodnie ze swoimi kompetencjami. 
Są to: 
Prowadzenie i dotowanie szkół. 
Prowadzenie i dotowanie przedszkoli. 
Dowożenie uczniów 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
Organizacja kształcenia specjalnego. 
Organizacja świetlic. 
Organizacja stołówek. 
Wszystkie zadania realizowane są prawidłowo. 

Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkola 
W celu poprawy efektywności i podejmowania nowych inicjatyw mających na celu wzrost jakości usług 
edukacyjnych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez samorząd, przedstawiciele JST biorą udział 
w projekcie „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą 
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. 

Efektem jest powstanie dwuletniego planu wspomagania szkół i przedszkola w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych Gminy I miasta Koziegłowy. 
Plan powstał po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy stanu koziegłowskiej oświaty. 
Elementem tej diagnozy była analiza SWOT oraz przeprowadzona w maju 2018 debata 
oświatowa z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli , dyrektorów i przedstawicieli JST. 
Wypracowane w zespołach wnioski były ważnym elementem diagnozy, na podstawie której 
określono cele i oczekiwane wskaźniki ich realizacji. 
W roku 2018 rozpoczęto działania w ramach planu. 
Szkoła Podstawowa w Pińczycach 
Szkoła Podstawowa w Cynkowie 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi,  
rozpoczęły pracę w formie procesowego wspomagania rad pedagogicznych. 
Do grudnia we wszystkich szkołach i przedszkolu przeprowadzono inwentaryzację pomocy 
dydaktycznych, które szkoły i przedszkole posiadają oraz wskaźnik jak często są one 
wykorzystywane na zajęciach. 
Do grudnia we wszystkich szkołach i przedszkolu przeprowadzono monitorowanie liczby 
godzin prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem aktywnych i aktywizujących metod 
pracy z uczniami. 
Określono oczekiwane wskaźniki wzrostu, które będę zbadane w czerwcu 2019. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
Istotną kompetencją  JST jest nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych. 
W związku z wejściem od września 2017 roku obowiązku finansowanie godzin pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po analizie wydatków w roku 2018, która wskazała, że są one 
na wysokim poziomie,  w budżecie na rok 2019 ustalono dla dyrektorów limity  środków 
finansowych na realizację tego zadania. Było to reakcją na wysoki poziom zapotrzebowania 
dyrektorów w tym obszarze. 
Efekty będę ocenione po zakończeniu roku 2019. 
2. Zastępstwa doraźne 



W roku 2018 przeprowadzono analizę wydatków na zastępstwa doraźne realizowane przez 
nauczycieli. Opracowanie wskazało, że w niektórych szkołach wydatki są dużo wyższe niż w 
pozostałych. W budżecie na rok 2019 ustalono limity środków na realizację zastępstw dla 
każdej szkoły i przedszkola. Efekty będę ocenione po zakończeniu roku 2019. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ XVI 
WYDARZENIA KULTURALNE ZORGANIZOWANE W 2018 R.  

PRZEZ MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY W KOZIEGŁOWACH 

 
 

STYCZEŃ 
 

6 stycznia                   
Koncert Kolęd ,,Tylko jedna jest taka noc” Orszak "Trzech Króli" 
Koncert Kolęd ,,Tylko jedna jest taka noc” Orszak "Trzech Króli" wyruszył spod kościoła Marii Magdaleny 
i prowadził ulicami miasta do MGOPK. Gościem tegorocznego Koncertu Kolęd był młody wokalista 
Antek Smykiewicz. Podczas Koncertu rozbrzmiewały znane, popularne kolędy, co dało okazję do 
wspólnego śpiewania. Dla słuchaczy była to również okazja do wspólnego zaśpiewania kolęd razem z 
wokalistą. Na zakończenie Koncertu Gminny Zespół Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy” wykonał 
pastorałkę ,,Tylko jedna jest taka Noc”. 

 

21 stycznia                
Koncert Noworoczny 
Na scenie widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się 
Koncert Noworoczny, w którym udział wzięło wielu lokalnych artystów. W koncercie wzięły udział: 



Gminna Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc, soliści z Studia Piosenki, Ognisko 
muzyczne, Koziegłowski Uniwersytet III Wieku, Formacja Tańca Estradowego „Pokusa”. Finalnym 
punktem Koncertu był występ Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy”, który zaprezentował 
Pastorałkę ,,Tylko jedna jest taka noc”. 
Koncert Noworoczny jest dobrą okazją do zaprezentowania naszych gminnych artystów, którzy 
wkładają przez cały rok wiele pracy w podnoszenie swojego poziomu artystycznego.  Podczas Koncertu 
został rozstrzygnięty III konkurs ,,Zaczarowana Choinka”. Konkurs był skierowany do Świetlic 
zrzeszonych przy MGOPK w Koziegłowach. Zadaniem uczestników konkursu było pięknie przystroić  
świąteczne choinki. 
I miejsce w Konkursie ,,Zaczarowana Choinka” zdobyła Świetlica z Mzyk ,,Przebojowa Ekipa” 
II miejsce ,,Promyk” z Rzeniszowa 
III miejsce Świetlice ,,Zielony Domek” z Cynkowa oraz „Ferajna” z Wojsławic. 
Wyróżnienia: Pracownia Orange – Lgota Mokrzesz, „Tęczowa Gromada” z Lgoty Górnej, „Świetlica pod 
Aniołem” w Pińczycach, „Pomysłolandia” w Gniazdowie. Choinki zostały zaprezentowane w lokalnych 
Parafiach, co wpisuje się obecnie w lokalną tradycję małych ojczyzn.   

 
29 stycznia - 9 lutego                
„Zimowa Akademia Artystyczna” w MGOPK 
Tegoroczne ferie odbywały się pod hasłem – „Zimowa Akademia Artystyczna” w MGOPK . 
W programie znalazły się różnorodne propozycje, a były to: warsztaty wyrobu świec, mydła, wikliny 
papierowej, balonowe zwierzaki, biżuteria z modeliny, masa porcelanowa czy breloczki robione metodą 
quillingu. Dla wszystkich fanów kinematografii przygotowano ,,Filmowe opowieści”. Odbył się również 
wyjazd do Parku Wodnego w Łazach oraz warsztaty kulinarne zakończone konkursem na 
najsmaczniejszą pizze, w którym mali uczestnicy walczyli o oryginalny fartuch ,,MasterChef Junior” . 
Jednym z punktów programu było spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach, Wojewódzkim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i KRUS-em w Myszkowie, które to organizacje przygotowały dla 
podopiecznych MGOPK konkurs plastyczny pt. ,,Bezpieczne ferie” pod patronatem Burmistrza Gminy i 
Miasta Koziegłowy. Ferie zakończyły się wizytą w Bibliotece Publicznej w Koziegłowach, gdzie dzieci 
spotkały się z wróżką Haliną i Pajacykiem podczas teatrzyku japońskiego Komishibai. W ciągu ferii 
zimowych, dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, pod stałą opieką i miały zapewniony 
poczęstunek. 

 

 

LUTY 
10 lutego    
Bal Mecenasa Kultury 2017 
W Ośrodku Wypoczynkowym ,,Zacisze” w Rzeniszowie odbył się Bal Mecenasa Kultury 2017. Dzięki 
zaangażowaniu ludzi dobrej woli, powstało bardzo wiele różnorodnych imprez i wydarzeń kulturalnych 
w gminie Koziegłowy. Laureaci Mecenasa Kultury 2017 zostali nagrodzeni specjalnie przygotowanymi 
na tą okazje statuetkami i dyplomami. Nagrody były przyznawane w różnych kategoriach. Zaproszonych 
gości bawił Aleksander Martinez i Zespół Live Cover Band. Bal Mecenasa Kultury jest wyrazem 
podziękowania za miniony rok współpracy oraz wkład w życie kulturalne Gminy Koziegłowy. 

 

28 lutego                         
„Osobowość Roku 2017” 
W Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się Gala podsumowująca największy plebiscyt „Dziennika 
Zachodniego” – Osobowość Roku 2017. Plebiscyt „Osobowość Roku 2017”  prowadzony był w czterech 
kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz 
biznes. Dyrektor MGOPK w Koziegłowach Renata Garleja, odebrała statuetkę w kategorii Kultura. 
Ponadto uzyskała najlepszy wynik w powiecie myszkowskim nie tylko w swojej kategorii. 



MARZEC 
 

3 marca                     
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 
3 marca odbyło się spotkanie zorganizowane pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jadwigi Wiśniewskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. 
Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska została odznaczona Złotym Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 
Krzyż wręczył Edmund Nowakowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku 
Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zgromadzeni z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych wysłuchali również wykładu Adama Kondrackiego z biura Poszukiwań i 
Identyfikacji IPN. Podczas spotkania wręczono nagrody finalistom konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez OHP i ZS w Koziegłowach. 
Zwieńczeniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był koncert zespołu Contra Mundum. 
Przy akompaniamencie ostrej, rockowej muzyki śpiewano patriotyczne teksy min. Cypriana Kamila 
Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Gajcy, Zbigniewa Herberta. 
W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział min. Wicewojewoda Śląski 
Mariusz Trepka, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Krystyna Jasińska, wiceburmistrz GiM 
Koziegłowy Piotr Kołodziejczyk oraz Kurator Śląski Urszula Bauer. 

 

 7-9 marca           
"Wiosna Kobiet" 
Już po raz czwarty w MGOPK wystartował cykl spotkań dla kobiet z gminy Koziegłowy "Wiosna Kobiet". 
W tym roku 7 marca, pierwszy dzień spotkań upłynął pod hasłem ,,Zmysłowa kobieta jest niczym 
Wiosna”. Panie mogły poświęcić czas urodzie. 
Avon Cosmetics przygotował Wykład pt. „Piękny zapach na wiosnę” Panie mogły skorzystać z badania 
poziomu nawilżenia twarzy. Firma Mary Kay wykonała pokaz makijażu na każdą okazję oraz zaprosiła 
Panie na zabiegi pielęgnacji dłoni. Do Salonu Fryzjerskiego DUET z Myszkowa proponował nowe 
uczesanie na wiosnę.  Salon kosmetyczny Green z Myszkowa, udzielał indywidualnych konsultacji z 
zakresu pielęgnacji skóry oraz wykonywał makijaż dzienny i wieczorowy. Pracownia Glass art z 
Myszkowa. Dodatkowo  przygotowała warsztaty Biżuterii Tiffany. Panie miały okazję stworzyć 
własnoręcznie małe arcydzieła ze szkła witrażowego. 
KOBIETA JEST UŚMIECHEM WIOSNY to hasło drugiego dnia Wiosny Kobiet. W tym dniu Panie zadbały o 
siebie „od środka”. Dietetyk z Centrum Dietetycznego Natur House z Myszkowa, w interesujący sposób 
przekazała bezcenną wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Po wykładzie odbyły się warsztaty 
kulinarne „ Wiem co jem”, które prowadziła właścicielka Ośrodka Szkoleniowo – 
Wypoczynkowego ,,Zacisze” Rzeniszów – Łazy, Pani Sylwia Piekarczyk oraz jej szefowa kuchni. Panie 
podzieliły się z uczestniczkami warsztatów przepisami na smakowite sałatki. Piątek 9 marca upłynął pod 
hasłem „Kobieta się śmieje – Słońce jaśnieje”. Panie uczestniczyły w Babskim Combrze z Grzegorzem 
Stasiakiem. O charakterach Kobiet i nie tylko można było się także na wesoło dowiedzieć z piosenek 
Kapeli Biesiadnej z Choronia. 

 
16 marca 

,Artyzm i rękodzieło – Palma wielkanocna” 
Pracownia pod Koziołkami już po raz kolejny, 16 marca zorganizowała warsztaty pn. ,,Artyzm i 
rękodzieło – Palma wielkanocna”. Miłośniczki ozdób z wiór osikowych miały okazję własnoręcznie 
wykonać palmy wielkanocne oraz zgłębić wiedzę nt. tego rękodzieła. 
 
 



17 marca           
Prezentacja Stołów Wielkanocnych 
17 marca w Hali Sportowej w Pocześnie odbyła się Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Na to 
przedświąteczne spotkanie przyjechały Koła Gospodyń Wiejskich z gmin regionu częstochowskiego. 
Ideą spotkania jest prezentacja potraw regionalnych nawiązujących do kultury i tradycji związanych ze 
Świętem Wielkiej Nocy. Gminę Koziegłowy reprezentowało Koło Gospodyń ,,Ziemianki”. Wierne tradycji 
zaprezentowały potrawy i ciasta, które od pokoleń goszczą w ich domach i są symbolem Świąt 
Wielkanocnych. Podczas Prezentacji Stołów Wielkanocnych odbyły się również targi rękodzielnicze. 
Koło Gospodyń ,,Ziemianki” nawiązując do naszych tradycji zaprezentowały świąteczne wyroby z wiór 
osikowych. 

 
18 marca 

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych pn ,,Piękna, ludowa, ojczysta” 
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbył się Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 
pn ,,Piękna, ludowa, ojczysta” na który zostały zaproszone Zespoły z kilku gmin i powiatów. Naszą 
Gminę reprezentował Gminny Zespół Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy", młodzi artyści brawurowo wykonali 
suitę krakowską. 

 
23 marca 

Miejsko – Gminne Eliminacje XXX Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów 
„Wrażliwość na słowa” 
Już po raz 30 grono młodych osób zaprezentowało swoje talenty sceniczne w MGOPK w Koziegłowach 
podczas Miejsko–Gminnych Eliminacji XXX Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość 
na słowa”. W Konkursie wzięło udział 28 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Z każdej kategorii zostały wytypowane po 2 pierwsze osoby do 
dalszego etapu czyli eliminacji na szczeblu powiatowym, które odbywają się w Miejskim Domu Kultury 
w Myszkowie. 

 
27 marca           
II Powiatowy Festiwal „ Nasz talent” 
We wtorek 27 marca 2018r. na scenie widowiskowej MGOPK w Koziegłowach odbył się II Powiatowy 
Festiwal „ Nasz talent”. Festiwal ten został skierowany do wokalistów ze Szkół Gminy Koziegłowy.  Jako 
pierwszy etap do tego przeglądu do Finału w Myszkowie. W pracach Komisji brali udział wybitni 
profesjonaliści z branży wokalno-muzyczno-tanecznej: Pani Marlena Labocha, Pan Michał Gasz, Pan 
Michał Rorat oraz Pan Piotr Majer. Jednogłośnie uznali, że poziom wykonawczy dzieci i młodzieży z 
Gminy Koziegłowy jest na bardzo wysokim poziomie. 
 
 

KWIECIEŃ 
20 kwietnia           
,,Ogród tworzy się przez całe życie” 
W ramach cyklu ,,Ogród tworzy się przez całe życie” odbyło się kolejne spotkanie miłośników własnych, 
przydomowych ogrodów. Warsztaty poprowadziła p. Dominika Puszczewicz, właścicielka firmy Natura& 
Człowiek Szkółka Drzew i Krzewów z Koziegłów. Tematem tegorocznego spotkania były kwiaty i krzewy 
kwitnące. Na spotkaniu omówiono zagospodarowanie rabat kwiatowych, sposoby nasadzeń roślin w 
gazonach i donicach a wszystko to uzupełnione prezentacją multimedialną. Wiedza, którą uczestniczki 
spotkania wyniosły pozwoli w ciekawy acz niebanalny sposób zaaranżować swój mały, zielony kąt tak 
aby stał się miejscem odpoczynku i rekreacji. 
 



26 kwietnia         
IV Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie” 

26 kwietnia 2018 roku odbył się IV Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”. Na scenie 
widowiskowej MGOPK przed jury i publicznością zaprezentowali się artyści z gminy Koziegłowy. 
Przesłuchania trwały od godziny 8.00 do późnych godzin popołudniowych. Swój talent mieli okazję 
pokazać nam m.in. młodzi artyści ze szkół z Gminy Koziegłowy, podopieczni zespołów działających na 
co dzień przy MGOPK w Koziegłowach, zespoły teatralne, wokaliści, instrumentaliści , tancerze, zespoły 
taneczne , instrumentalne i wokalne. Laureaci IV Otwartego Festiwalu Artystycznego ,,Scena dla Ciebie” 
zaprezentowali swój kunszt artystyczny przed szeroką publicznością podczas Gminnego Dnia Dziecka i 
Koncertu „Mamo, Tato co Ty na to”. 

 
MAJ 

2 maja            
I Sąsiedzki Festiwal Ciast 
W miejscowości Postęp odbył się I Sąsiedzki Festiwal Ciast. Zorganizowany został przez Radę Sołecką z 
Postępu przy współpracy z MGOPK w Koziegłowach. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Koziegłowy – Jacka Ślęczki. W ramach imprezy odbył się konkurs na wypiek domowych 
ciast, w którym rywalizowało 15 pań. Po konkursie została przeprowadzona degustacja wszystkich ciast. 
Odbyły się również liczne konkursy dla dzieci. Podobną atrakcją był pokaz strażacki przygotowany przez 
OSP z Lgoty Górnej, która przeprowadziła pokaz swojej gotowości w razie wypadku drogowego (w 
postaci cięcia samochodu i wydostania rannego). 

 
19 maja                
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży do Żarek 
,,Pracownia pod Koziołkami” zorganizowała warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży do Żarek. 
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach cyklu ,,Szlakami dziedzictwa kulturowego”. W programie 
była Manufaktura Słodyczy ,,Hokus Pokus” oraz zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym 
Młynie, które należy do Szlaku Zabytków Techniki. W Manufakturze Słodyczy ,,Hokus Pokus” dzieci z 
zaciekawieniem obserwowały cukier w formie płynnej do którego dodawano barwniki i aromaty. 
Dowiedziały jak należy łączyć ze sobą kolorową masę, by uformować swojego lizaka o smaku 
jagodowym. Muzeum Dawnych Rzemiosł w ,,Starym Młynie” w Żarkach mieści się w stuletnim młynie 
elektrycznym i jest formą muzeum interaktywnego, gdzie uczestnicy wyruszają w pasjonującą podróż 
w czasie. W trakcie zwiedzania poznajemy historię pięciu rzemiosł, które od wieków były związane z 
Żarkami. Młynarstwo, bednarstwo, piekarnictwo, kołodziejstwo czy szewstwo to zapomniane zawody. 

 
 

CZERWIEC 
1 czerwca         
Dzień Dziecka „Mamo, tato co Ty na to” 
Na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach odbył się Gminny Dzień Dziecka połączony 
z Dniem Matki i Dniem Ojca, pod hasłem „Mamo, tato co Ty na to”. Ideą tej imprezy jest pogłębianie 
relacji między rodzicami i ich dziećmi przez wspólne spędzanie czasu i zabawę. Podczas tej imprezy 
odbył się Koncert Laureatów IV Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie’’. Kolejną atrakcją 
były postacie bajkowe: Myszka Mini, Czerwony Kapturek, Alicja z Krainy Czarów, Bajkowa Wróżka, 
Pocahontas, Pszczółka Maja w które wcieliły się Animatorki z naszych Świetlic. Prowadziły one 
równolegle z toczącym się Koncertem różne konkursy z nagrodami i zabawy. Zmagać się w nich mogli 
wspólnie – rodzice i ich dzieci. Nowością był także konkurs w ramach Festiwalu Ciast. 
Odbył się również Turniej Szachowy. 



20 czerwca               
Uroczyste otwarcie placu zabaw w Rzeniszowie 
Odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Rzeniszowie ufundowanego przez firmę Womir-SPA z 
Rzeniszowa w ramach programu „Dobry sąsiad”. To miejsce spotkań dla dzieci i ich rodzin zostało 
utworzone obok budynku OSP, w którym zlokalizowana jest świetlica „Promyk”. W ramach Festynu 
odbył się konkurs „najsmaczniejsze domowe ciasto”, organizowanego w ramach „Sąsiedzkiego 
festiwalu ciast”. Odbyło się wiele konkursów dla dzieci i dorosłych przeprowadzonych przez Dyrektor 
MGOPK w Koziegłowach Panią Renatę Garleję min. ubijanie śmietany na czas, picie soku przez dzieci a 
mleka przez dorosłych na czas, oraz taniec w parach z balonami czy konkurs plastyczny „Co jeszcze dzieci 
widziałyby na placu zabaw”. Na scenie koncertował również Zespół Pieśni i Tańca z Koziegłów. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeniszowie przygotowały poczęstunek. Swoim występem 
wokalnym i tanecznym pochwaliły się także dzieci ze Świetlicy „Promyk” z Rzeniszowa. 

 
 

21 czerwca                 
Spektakl ,,Przygody niesfornej paczki” 
Dzieci i młodzież z Studia Teatralnego ,,Proscenium” działającego pod egidą MGOPK w Koziegłowach 
zaprezentowały swoje zdolności teatralne w premierze spektaklu ,,Przygody niesfornej paczki”. 
Reżyserem przedstawienia i opiekunem grupy był aktor Bogdan Wąchała. 

 
23 czerwca            
Słowiańska Noc Zakochanych 
Słowiańska Noc Zakochanych, to przepiękne święto nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej. 
Odbyła się 24 czerwca na Kompleksie Sportowym ,,Orlik”. W tym to czasie koziegłowski gród odwiedziła 
para królewska (Dominika Ptasik i Paweł Zimny), którzy pełnili swoje role do końca tego przedsięwzięcia. 
Zgodnie z przesłaniem odbyły się konkursy nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej - 
konkurs ,,Wianek Świętojański” oraz ,,Strój świętojański”. Odbył się również konkurs w ramach 
Sąsiedzkiego Festiwalu Ciast na najsmaczniejsze „Domowe Ciasto”. Wianki do konkursu ,,Wianek 
Świętojański” zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Świetlice oraz osoby 
indywidualne. Przepiękne wianki jak nakazuje tradycja wyplatano z kwiatów polnych i ziół. 
Zorganizowane były liczne warsztaty i atrakcje m.in. wyplatanie wianków świętojańskich z KUTW, ”Kwiat 
Jednej Nocy” z Osikową Doliną”, słodki pokaz kulinarny przygotowany wspólnie przez Ośrodek 
Szkoleniowo – wypoczynkowy „Zacisze” z Rzeniszowa oraz Koło Gospodyń „Ziemianki z Koziegłów, rejsy 
na zalewie Łodzią Szkoleniowo-Ratowniczą udostępnioną przez strażaków z OSP w Starej Hucie. Na 
scenie zgromadzona publiczność mogła podziwiać występ Zespołu Folklorystycznego ,,Janowianie” z 
Janowa, grupę Jambomaniacy, Kapelę Biesiadną z Choronia. Gwiazdą wieczoru była Kapela Góralska 
„WATRA”. Widowisko muzyczne Słowiańskiej Nocy Zakochanych przygotowała grupa dziecięco-
młodzieżowa z Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy” wraz z Zespołem Folklorystycznym ,,Złoty 
Kłos” ze Starej Huty. To widowisko ognia, śpiewu i tańca wywarło ogromne wrażenie na publiczności, 
po nim nastąpił czas na puszczanie wianków na wodę. W tym roku chętnych do poszukiwania kwiatu 
paproci  nie zabrakło. Wszyscy szukali przedmiotów nawiązujących do nocy świętojańskiej. Ta 
popularna zabawa cieszy się dużym powodzeniem zwłaszcza wśród dzieci. 

 
26 czerwca      
Spotkanie autorskie z Dorotą Zawadzką 
W MGOPK odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Zawadzką, znaną jako „Superniania”. Pani Dorota to 
psycholog, pedagog, człowiek otwarty na wszelaką wiedzę dotyczącą dzieci ich rozwoju, wychowania, 
a przede wszystkim ich dobra i szczęścia. Bohaterka tego  dnia, to osoba czynnie wspierająca akcję 
„Bicie jest głupie”, „Kocham nie biję”, „Kocham reaguję”. Zaangażowała się w działalność wspierającą 
nowelizację Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Laureatka „Orderu Uśmiechu”, autorka 



książek o mądrym, kochającym wychowaniu dzieci. Ta właśnie tematyka wypełniła wczorajsze 
spotkanie. Pani Dorota, swą wiedzą podzieliła się z uczestnikami spotkania. Zadanych zostało wiele 
pytań, żadne nie zostało bez odpowiedzi. Cieszymy się, że mogłyśmy dzięki naszemu gościowi pomóc 
w rozwiązani problemów dotyczących naszych milusińskich oraz dowiedzieliśmy się jak je mądrze 
wychowywać i kochać. 

 
30 czerwca               
Wakacyjny Festyn Rodzinny 

30 czerwca na placu starej szkoły w Wojsławicach odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny. Na scenie 
zaprezentowali się : Koło Gospodyń Wiejskich z Wojsławic, dzieci ze Świetlicy „Ferajna” oraz  Kapela 
Biesiadna z Choronia. W ramach imprezy odbył się Sąsiedzki Festiwal Ciast wraz z konkursem na 
najsmaczniejsze ciasto. Niespodzianką był tort dla dzieci z okazji 10-lecia Świetlicy „Ferajna”, która po 
roku remontu otworzyła podwoje dla swoich milusińskich. Z tej okazji przygotowano też inne atrakcje: 
liczne konkursy, przejażdżkę samochodem strażackim, malowanie buziek czy dmuchańce. Podczas 
Festynu nie zabrakło słodkości, były ciasta, gofry dla łasuchów, a amatorzy pieczonek ustawiali się w 
długiej kolejce. Wszystkie te pyszności przygotowały Panie z KGW Wojsławice. 

 

 

LIPIEC 
2-13 lipca  
„Wakacyjne Impresje” 
Dzieci z Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z dziećmi ze Świetlic zrzeszonych przy MGOPK miały okazję 
interesująco spędzić czas podczas wakacji. W ramach tego działania odbyło się wiele atrakcji. Został 
przygotowany m.in. rajd pieszy do „Zaczarowanego Lasu” z podchodami i zabawami, wyjazd do 
chorzowskiego ZOO oraz na wodne igraszki do Parku Wodnego w Łazach. Na terenie Kompleksu 
Sportowego Orlik odbyły się zaś Międzyświetlicowe Rozgrywki Sportowe pod patronatem Burmistrza G 
i M Koziegłowy. Rozegrano mecze w dwóch kategoriach: piłka siatkowa i piłka nożna.  W Bibliotece 
Publicznej zrealizowane zostały warsztaty rękodzielnicze. Dzieci mogły zrobić zakładki filcowe z 
elementami narodowymi w ramach projektu „W drodze Do Wolnej Polski” dofinansowanego ze 
środków „Programu Wieloletniego Niepodległa” na lata 2017-2022. Odbyła się również akcja 
„Bezpieczne Wakacje”. Uczestniczyły w niej Instytucje: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, Sanepid w Myszkowie, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Myszkowie, Powiatowa Komenda Policji w Myszkowie oraz 
Stowarzyszenie Maximus. W ramach tej akcji odbyły się prelekcje oraz konkursy dla dzieci. 

 
7 lipca          
V Turniej Sołectw „Jak dobrze mieć sąsiada” 
W Centrum Rekreacji przy MGOPK odbył się jubileuszowy V Turniej Sołectw „Jak dobrze mieć sąsiada”. 
W turnieju wzięło udział 16 sołectw: Cynków, Koziegłówki, Krusin, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, 
Markowice, Mysłów, Mzyki, Nowa Kuźnica, Osiek, Postęp, Rosochacz, Rzeniszów, Stara Huta I, 
Winowno, Wojsławice. W każdej drużynie obowiązkowo startowały panie, panowie oraz dzieci w wieku 
do 12 lat. Konkurencje jak co roku były bardzo wymagające i zawodnicy musieli wykazać się 
pomysłowością i sprawnością fizyczną by wypaść w nich jak najlepiej. Zawodnicy z poszczególnych 
sołectw brali udział w 10 konkurencjach. Po raz drugi Sołectwo Mysłów zajęło pierwsze miejsce. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Wojsławic, natomiast trzecie – sołectwo Krusin. Wyróżniono również dwa 
sołectwa: Cynków i Lgotę Nadwarcie. 
 
 
 



13 lipca           
,,Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego” 
W Gminie Koziegłowy tradycją już jest coroczny wyjazd Pań z Kół Gospodyń Wiejskich ,,Szlakiem 
Dziedzictwa Kulturowego”. Tym razem 13 lipca 110 Pań zwiedziło Pilicę, miasto położone w powiecie 
zawierciańskim oraz ruiny zamku w Smoleniu. Zwiedzanie tych terenów było prawdziwą przyjemnością 
i lekcją historii. 

 

21-22 lipca              
Dni Gminy i Miasta Koziegłowy 
Na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK  odbyły się Dni Gminy i Miasta Koziegłowy. Honorowy 
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka. Zainaugurowała je 
parada zabytkowych pojazdów prezentująca, zabytkowe samochody, motocykle i samochody 
tuningowe. Była to już V jubileuszowa parada MOTO-LEGENDY. W tym roku wzięła w nich udział 
rekordowa liczba, ponad 90 pojazdów, które przyciągały wzrok widzów, zachwycały wdziękiem i budziły 
uznanie dla ich właścicieli. Korowód wyjechał z placu targowego do Centrum Rekreacji przy MGOPK, by 
zaprezentować się mieszkańcom Gminy i Miasta Koziegłowy. Samochody i motocykle oceniane były w 
13 głównych kategoriach: Miss Moto Legendy, Miss Prezentacji, Miss Gracji, Najstarszy Polski 
Samochód, Najstarszy Samochód Parady, Miss Tuning, Mister Tuning, Miss Kreatywności, Motocykl 
Parady, Najstarszy Motocykl Parady, Najstarszy Polski Motocykl, Samochód Militarny, Miss Cabrio. 
Piękne, zabytkowe i tuningowane samochody zostały docenione przez Jury statuetkami i dyplomami. 
Przyznano również dodatkowe wyróżnienia dla innych samochodów i motocykli Parady. Uroczyste 
otwarcie Dni Gminy i Miasta Koziegłów zainaugurował hejnał wykonany przez Gminną Orkiestrę Dętą z 
Koziegłów pod batutą Kapelmistrza Henryka Nowaka. Następnie nastąpiło przekazanie klucza do bram 
miasta. W ręce Krystyna i Dobrawy z Koziegłów oddal je Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek 
Ślęczka oraz Dyrektor MGOPK Pani Renata Garleja. 
Po uroczystej inauguracji odbył się niesamowity koncert Gminnej Orkiestry Dętej. 
Możemy się poszczycić także talentami wokalnymi z prezentacją w trakcie koncertu laureatów 
Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie”. Młodzi artyści, uczestnicy Letnich Warsztatów 
Wokalnych oraz wokaliści ze Studia Piosenki MGOPK zaśpiewali licznie zgromadzonej publiczności 
różnorodny repertuar wokalny. W międzyczasie na terenie Kompleksu Sportowego „Orlik” odbył się 
mecz piłki nożnej pomiędzy Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów a Koziegłowskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Z wynikiem 3:1 dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Pierwszy dzień Gminnego 
Święta wystąpili znani artyści polskiej muzyki rozrywkowej: zespół wokalno-taneczny ,,MARAQUJA”, 
Damian Banasiak, gwiazda wieczoru – Zespół ,,CLASSIC”. Zabawę taneczną do późnych godzin 
wieczornych dla mieszkańców kontynuował DJ DZIKER. 
22 lipca - dzień drugi naszego święta rozpoczął się od występu znakomitej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Pińczyc pod batutą dyrygenta Wojciecha Pompki, następnie swoich młodych muzyków 
zaprezentowało Ognisko muzyczne działające przy MGOPK. Na scenie pojawili się również, Laureaci IV 
Festiwalu ,,Sceny dla Ciebie”, których do występu przygotowała Instruktor MGOPK Pani Anna Łuszczyk 
– Matyja. Po występie młodych artystów nastąpił czas na show taneczny w wykonaniu Koziegłowskiego 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kolejną atrakcją programu był występ Jacka Silskiego. Wokalista 
wystąpił w duecie z Magdaleną Pal. Następnie zespół „Apres Band” wykonał znakomicie covery znanych 
artystów przygotowując widownię na koncert gwiazdy wieczoru Grupę „Poparzeni Kawą Trzy”. Panowie 
dali wielkie show, mieli świetny kontakt z widownią, przy tym widać było, że bawili się niesamowicie. 
Na koniec po wielu bisach, Zespół „Poparzeni Kawą Trzy” wykonali wspólnie z Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą z Pińczyc utwór „Byłaś dla mnie wszystkim”. To wielki sukces dla naszych młodych muzyków. 
 

 
 
 



28 lipca 

Jubileusz 90-lecia jednostki OSP ze Starej Huty oraz Jubileusz 80-lecia działalności 
Zespołu Regionalnego ,,Złoty Kłos”  
Na placu strażackim OSP w Starej Hucie zebrały się jednostki OSP, przedstawicielki KGW i mieszkańcy 
Gminy Koziegłowy aby uczestniczyć w uroczystościach Jubileuszu 90-lecia jednostki OSP ze Starej Huty, 
oraz Jubileusz 80-lecia działalności Zespołu Regionalnego ,,Złoty Kłos” . W dowód uznania OSP w Starej 
Hucie oraz Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos” otrzymały Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi dla Woj. 
Śląskiego”, którą wręczył Przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego p. Stanisław Gmitruk w asyście 
Burmistrza G i M Koziegłowy p. Jacka Ślęczki. Następnie zostały rozdane kolejne odznaki dla 
zasłużonych: Złota i Srebrna Odznaka Honorowa, pamiątkowe dyplomy ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
pamiątkowe Statuetki Honorowe z okazji 80-lecia Zespołu "Złoty Kłos" od Dyrektora i pracowników 
MGOPK w Koziegłowach. Po podziękowaniach i odznaczeniach dla wszystkich zgromadzonych gości 
wystąpił szacowny Jubilat Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos”. Natomiast dla Jubilatów wystąpił Zespół 
Śpiewaczy ,,Lgoczanki” z Lgoty Górnej oraz Kapela Biesiadna z Choronia. 
 

 

SIERPIEŃ 
2 sierpnia         
Święto Pieczonego Ziemniaka 
Na placu OSP w Koziegłówkach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza została 
zorganizowana przez Radę Sołecką z Koziegłówek. Współorganizatorem była Szkoła Podstawowa w 
Koziegłówkach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach przy współpracy z OSP 
Koziegłówki. Na tej plenerowej imprezie można było skosztować pieczonych ziemniaków oraz Ciast, 
które brały udział w konkursie na „Wypiek domowych ciast” organizowanym w ramach Sąsiedzkiego 
Festiwalu Ciast pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. To już kolejna odsłona tego 
Festiwalu, który realizowany jest w wielu sołectwach naszej gminy. Na tej wspaniałej imprezie mogliśmy 
podziwiać Panie z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które wystąpiły w swoim 
rewelacyjnym Show Tanecznym a także wokalistki ze Studia Piosenki MGOPK, które dały znakomity 
pokaz swoich umiejętności, prezentując różnorodny repertuar wokalny. Wszyscy z niecierpliwością 
czekali na występ estradowy Anny Żebrowskiej. W repertuarze piosenkarki znalazły się utwory Anny 
Jantar z lat 60., 70., 80. Wśród licznych konkursów związanych ze Świętem Pieczonego Ziemniaka, 
najbardziej podobał się konkurs „na obieranie ziemniaka na czas”, oraz zmagania kulinarne polegające 
na ubijaniu białek na sztywną pianę. Były przygotowane różnorodne konkurencje oraz inne atrakcje, dla 
dzieci m.in dmuchańce, wata cukrowa oraz lody. Na koniec imprezy odbyła się zabawa taneczna z DJ 
Lipsonem. 

 

18-19 sierpnia             
IV Festiwal Miłośników Koni i Muzyki ,,Z Kopyta” 
W Gniazdowie odbył się IV Festiwal Miłośników Koni i Muzyki ,,Z Kopyta”. Przez dwa dni imprezę 
odwiedziło kilka tysięcy ludzi. Podczas tegorocznego Festiwalu nie zabrakło dobrej muzyki, wystąpili 
znamienici artyści tacy jak: Zespół Shakin’ Dudi, Patrycja Markowska, Krzysztof Cugowski i Przyjaciele, 
Zespół Blue Cafe, Tomasz Szwed, Zespół Monogram, Cezary Makiewicz, Zespół Lonstar. Imprezę 
poprowadził znany i lubiany dziennikarz Radiowej Jedynki, Roman Czejarek. 
Bardzo ciekawą nowością na IV Festiwalu był Międzynarodowy Turniej Policji Konnej. Rywalizacja była 
prowadzona w konkurencjach toru, skoków oraz ujeżdżania. 
Wokół samego Festiwalu toczyło się wiele imprez towarzyszących. W sobotę jedną z nich był Bieg „Z 
Kopyta” dla dzieci i młodzieży oraz biegi dla dorosłych na dystansie 5 km, 10 km, oraz nordic walking (5 
km). Odbyły się również Zawody OFF ROAD o Puchar Burmistrza GiM Koziegłowy. Zawodnicy mieli do 
pokonania trasę, która została specjalnie przygotowana na potrzeby Festiwalu, rywalizacja była bardzo 
zacięta i toczyła się w trzech kategoriach: najłatwiejsza trasa (EASY), trasa średnio-trudna (PRO) oraz 



trasa najtrudniejsza (MAX). W sobotę odbyła się również wielka Parada z udziałem jeźdźców, motocykli 
i samochodów zabytkowych. W paradzie uczestniczyli wyśmienici goście, tacy jak: Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska, Wicewojewoda Śląski Pan Piotr Kołodziejczyk oraz Burmistrz 
GiM Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka. 
Nie zabrakło również powrotu do przeszłości, czyli pokazów jeździeckich III Szwadronu Kawalerii im. 
Króla Jana III Sobieskiego oraz Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się Kulinarna „niespodzianka” prosto z Győrújbarát. Niespodzianką tą 
okazała się kilkumetrowa zapiekanka upieczona przez gości z Węgier. Zorganizowane były ciekawe 
tematyczne konkursy np. "Na strój w stylu country" oraz „Najsmaczniejsze Kopytka” 
W sobotę przed publicznością wystąpili Tomasz Szwed i Zespół Monogram z Pragi, którzy porwali 
publiczność swoją muzyką. Wieczorem, prawdziwą ucztą dla fanów był energetyczny występ 
bluesowego zespołu Shakin’ Dudi oraz supergwiazdy pop-rocka Patrycji Markowskiej. Pierwszy dzień 
Festiwalu zakończyła „Potańcówka pod Gwiazdami” z zespołem Silver Band. 
19 sierpnia Festiwal rozpoczął się od IX Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. Po południu na 
scenie wystąpili: Studio Piosenki MGOPK oraz Panie z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny „Kopytkowe szaleństwo” przygotowany przez 
Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Zacisze”, który zakończył się wspólną degustacją do której 
dołączyły Koła Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy z własnymi kopytkami przyrządzonymi na różne 
sposoby. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Zgromadzeni goście mogli wziąć udział w locie balonem 
na uwięzi oraz spróbować swoich sił w przejażdżkach samochodami terenowymi. Jak i w sobotę tak i w 
niedziele nie mogło zabraknąć dźwięków muzyki country. Tym razem na scenie pokazali się zespół 
Lonstar oraz Cezary Makiewicz. Gwiazdami niedzielnego wieczoru byli Krzysztof Cugowski i Przyjaciele 
oraz zespół Blue Cafe. 

 
 

WRZESIEŃ 
2 września             
Dożynki Gminne w Cynkowie 
Organizatorami tegorocznych Dożynek Gminnych w Cynkowie byli: Przewodnicząca Rady Gminy i 
Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka, 
Pani Zofia Wielgus, sołtys Cynkowa wraz z Radą Sołecką, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Cynkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji 
Kultury w Koziegłowach. 
Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą polową Mszą Święta Dziękczynną w zabytkowym kościele 
pw. Św. Wawrzyńca. Następnie uczestnicy w kolorowym korowodzie przejechali na plac przy Szkole 
Podstawowej w Cynkowie gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie Roty. 
Tegoroczni Starostowie Dożynek Gminnych państwo Marta i Dariusz Górowie tradycyjnie przekazali na 
ręce Gospodarzy Dożynek: Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk i 
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki bochen chleba i słoik miodu. W tym roku na ręce 
Gospodarzy został przekazany jeszcze jeden chleb. Był to dar rolników i Burmistrza Morawicy Pana 
Mariana Burasa przekazany przez członków Zespołu Pieśni i Tańca ,,Morawica”, który swoimi występami 
uświetnił nasze uroczystości. Zgodnie z tradycją te bochny chleba wypieczone z tegorocznej mąki 
zostały podzielone wśród wszystkich uczestników uroczystości dożynkowych. 
Symbolem Dożynek nierozerwalnie od lat są Wieńce Dożynkowe. Te małe dzieła sztuki tworzone są w 
naszej Gminie przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku wiele z nich jak i przypinki dożynkowe 
przygotowane przez Organizatorów wplecione miały biało-czerwone barwy. To piękny gest na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości. Zgodnie z tradycją wieńce przekazano na ręce Burmistrza GiM Koziegłowy 
Pana Jacka Ślęczki, Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy Pani Joanny Kołodziejczyk i zaproszonych 
gości. Tradycją jest, że podczas Dożynek wyróżnia się najlepszych rolników oraz instytucje 
współpracujące z rolnikami. 



Podczas uroczystości dożynkowych na scenie wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich z Cynkowa, Zespół 
Pieśni i Tańca ,,Morawica”, Zespół Folk EXPRES, Grzegorz Stasiak i Kapela Biesiadna ŚODR Częstochowa. 
Odbył się również finał konkursu ,,Sąsiedzki Festiwal Ciast”. Konkurs ten przeprowadzany był wcześniej 
w Sołectwach Postęp, Rzeniszów, Koziegłówki, Wojsławice i Koziegłowy, gdzie wybierano 
najsmaczniejsze ciasto. Finaliści tych konkursów stoczyli bój o palmę pierwszeństwa podczas Dożynek. 
Dożynki Gminne zakończyła zabawa taneczna z Zespołem Eminens. 

 

 

PAŹDZIERNIK 
24 października       
Festiwal Pieśni i Piosenek Niepodległościowych „Niepodległa Pieśnią Malowana” 
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zostały zorganizowane przesłuchania 
konkursowe do Festiwalu Pieśni i Piosenek Niepodległościowych „Niepodległa Pieśnią Malowana”. 
Zgromadzona publiczność mogła podziwiać ponad 120 wykonawców występujących w 6 kategoriach 
(Przedszkola, Szkoła Podstawowa klas I-III, Szkoła Podstawowa klas IV-VI, Klasy VII-VIII Szkoły 
Podstawowej i III Gimnazjum, Szkoły Średnie, Dorośli) podzielonych na dwie grupy (Soliści, Zespoły 
Wokalne/Chóry). Przygotowany Przegląd był okazją do zaprezentowania szerokiego repertuaru od 
pieśni legionowych po współczesne utwory patriotyczne. Była to też okazja do pokazania, że poczucie 
patriotyzmu można wpajać już od najmłodszych lat. Wszyscy uczestnicy, od dziecka do osoby dorosłej, 
zaprezentowali się wspaniale, dlatego też jury w składzie Iwona Kołodziejczak – śpiewaczka operowa, 
Andrzej Cymer – nauczyciel muzyki, Piotr Mesjasz – nauczyciel szkoły muzycznej, po ich przesłuchaniu 
mieli nie lada kłopot by wyłonić zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Festiwalu Pieśni i 
Piosenek Niepodległościowych „Niepodległa Pieśnią Malowana” 11 listopada 2018r. w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 
28 października             
Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych 
Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych to impreza cykliczna, której głównym celem jest propagowanie 
oraz ochrona naszego dziedzictwa kulturowego. Tegoroczny Przegląd został rozszerzony o Kapele 
Ludowe. W folklorze muzyka i śpiew to bardzo ważne elementy. Towarzyszyły mieszkańcom wsi we 
wszystkich najważniejszych wydarzeniach. W Przeglądzie brały udział grupy obrzędowe, zespoły i 
kapele ludowe z terenu województwa śląskiego. Tematyka wystawianych przedstawień jak i prezentacja 
utworów muzycznych była różnorodna, można było zobaczyć do czego służyła stodoła i jakie prace w 
niej wykonywano, jak wyglądały przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia, jak dziewczęta śpiewem 
i wiankami zaklinały magiczną Noc Świętojańską. W repertuarze Kapel posłuchać można było polek i 
oberków. Jury: Barbara Drozd- etnograf i etnomuzykolog, Barbara Kłych - etnograf folklorysta i Jolanta 
Piwońska - etnograf, nie miało łatwego zadania. Zespoły i kapele wykazały ogromny kunszt i dbałość o 

wierność tradycji. W XIV edycji Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, zwyczaje, 
tradycje”. Przegląd Kapel Ludowych jury przyznało w kategorii: 
Kapele Ludowe: 
I miejsce: Kapela Regionalna ,,Mierzęcice” z Mierzęcic 
II miejsce: Kapela Regionalna ,,Blachowianie” z Blachowni 
W kategorii Zespoły Ludowe nagrody otrzymały: 
I miejsce: Zespół Śpiewaczy ,,Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej za widowisko ,,Migawki ze stodoły” 
II miejsce: Zespół Obrzędowy ,,Grusza” z Rzerzęczyc za widowisko ,,Przygotowania do Wigilii Bożego 
Narodzenia” 
Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymał je Zespół Folklorystyczny ,,Karlinianki” z Karlina za 
widowisko ,,Wigilia” oraz Zespół Folklorystyczny ,,Kamienica” z Kamienicy Polskiej za 
widowisko ,,Wianki”. Organizatorami XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, 
zwyczaje, tradycje”. Przegląd Kapel Ludowych był Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w 



Koziegłowach, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy 
Koziegłowy. Honorowy patronat objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka. 
Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków budżetowych 
Samorządu Województwa Śląskiego. 

 
 

LISTOPAD 
9-11 listopada          
„W drodze do Wolnej Polski” 
To były wyjątkowe dni dla wszystkich Polaków, a w Koziegłowach świętowanie miało szczególny wymiar. 
Dzięki działaniom realizowanego projektu „W drodze do Wolnej Polski” dofinansowanego ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”, od kilku miesięcy Dom Kultury w Koziegłowach, aktywnie włączał wszystkie pokolenia 
mieszkańców w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Finałem projektu „W drodze do Wolnej 
Polski” był 3 dniowy cykl wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. 
W dniu 09 listopada odbył się Uroczysty koncert pt. „Bo To Polska Właśnie”. Podczas koncertu wystąpili 
artyści Polskiej Opery Kameralnej : Małgorzata Kulińska, Ewa Szpakowska, Małgorzata Kustosik oraz 
Kazimierz Kowalski, polski śpiewak operowy (bas), związany z Teatrem Wielkim w Łodzi jako solista i 
wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny – śpiew i prowadzenie. Wysłuchaliśmy najpiękniejsze polskie 
pieśni i piosenki „Przybyli ułani pod okienko” „Wojenko, wojenko”, „My Pierwsza Brygada”, arie z dzieł 
muzyki poważnej „Straszny dwór”, „Halka” i inne utwory związane z historią Polski. Występ spotkał się 
z gorącym przyjęciem publiczności, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco. 
W sobotę, 10 listopada Seniorzy z Koziegłowskiego UTW i grupa dzieci, uczestnicy warsztatów 
teatralnych, zaprosili na przygotowaną przez nich, pod okiem reżyserki i aktorki Agnieszki Raj-Kubat, 
emocjonalną podróż do wolności. „Bajkowy pociąg do wolności” to spektakl pełen autentycznych 
ludzkich historii, które trafiają do każdego, bez względu na wiek. Przedstawienie to jest kroniką 
codzienności, wspomnień i marzeń kobiet biorących udział w spektaklu. Odwołują się do swoich 
zdarzeń z dzieciństwa i młodości. 
W niedzielę, 11 listopada zorganizowany został przemarsz „Polonez dla Niepodległej”. Pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa im. A. Mróz Olszewskiej z Lgoty Górnej. Spod MGOPK 
wyruszył ogromny korowód tańczący poloneza z udziałem mieszkańców, kół KGW, GZPiT „Koziegłowy”, 
KUTW, Strażaków, Pocztów Sztandarowych i społeczności ze wszystkich Szkół z terenu Gminy i Miasta 
Koziegłowy. Niesamowitym artystycznym wydarzeniem był taniec poloneza z wątkami „Pana Tadeusza” 
wykonany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej z Lgoty Górnej. Polska szlachecka krew i piękno 
strojów, kontuszy dopełniło „Poloneza dla Niepodległej”. Następnie na Rynku wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Każdego przepełniała radość i poczucie patriotyzmu do Polski. Na 
zakończenie mowę wygłosił Burmistrz GiM Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka oraz vice wojewoda Śląski Pan 
Piotr Kołodziejczyk. Na upamiętnienie tej rocznicy zostały wypuszczone biało-czerwone balony, które 
symbolizowały odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem tego przesłania było wspólne 
zdjęcie uczestników tego niesamowitego wydarzenia. Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
zakończono w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury niezwykłym Koncertem Pieśni i Piosenek 
Niepodległościowych i Patriotycznych. Przygotowany został on z myślą o wspieraniu wychowania 
patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej czyli muzykę i śpiew. 
Widownia zapełniła się do ostatniego miejsca. Organizatorzy zadbali, aby każdy mógł włączyć się we 
wspólne śpiewanie dzięki projekcji multimedialnej tekstów. 
Koncert „Niepodległa Pieśnią Malowana” zgromadził na scenie ponad 120 wykonawców, którymi byli 
laureaci Festiwalu pieśni i piosenek niepodległościowych. Wystąpili soliści, zespoły wokalne i Chór 
Zespołu Szkół w Koziegłowach, od przedszkolaka do seniora. Koncertowi towarzyszył film obrazujący 
historię 100 lat niepodległej Polski. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. 



Wydarzeniom towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona historii Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół ” oraz malarska, przygotowane w MGOPK Koziegłowy. Dla gości wyłożona została księga 
pamiątkowa z prośbą o wpis z życzeniami dla nas Polaków i naszego Kraju, na następne sto lat ! 

 
16 listopada                         
Jesienne  warsztaty rodzinne 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Pracownia pod Koziołkami zaprosiła 16 listopada 
wszystkich chętnych na warsztaty rodzinne. Tematem spotkania były jesienne lampiony oraz szyszkowe 
cudaki. Podczas pracy milusińscy wraz z opiekunami wykorzystali dary natury: kolorowe, jesienne liście 
oraz szyszki. Dzieciaki wraz z mamami, babciami wyczarowały szyszkowe jeże, liski. Pojawiły się również 
leśne krasnale czy szyszkowe choinki. 
Takie rodzinne, warsztatowe spotkania, gdzie wspólnie można spędzić czas z dzieckiem są bardzo 
ważne. Te kilka chwil jakie poświęcimy na zabawę z nim dają małemu człowiekowi poczucie ważności, 
bezpieczeństwa, wpływają na rozwój i kształt dorosłego człowieka. 
 

 

GRUDZIEŃ 
5 grudnia           
,,Piękno zaklęte w szkle” 
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury wraz z grupą nieformalną Koło Gospodyń ,,Ziemianki” z 
Koziegłów realizował projekt ,,Piękno zaklęte w szkle”. Tematem spotkań warsztatowych były witraże. 
W okresie od października do listopada uczestnicy projektu zgłębiali tajniki pracy ze szkłem 
witrażowym. Końcowym efektem były przepiękne szopki bożonarodzeniowe, choinki, motyle, 
serwetniki czy biżuteria. Prace te można było podziwiać podczas wystawy 5 grudnia w Gallery Promo 
Arte w MGOPK w Koziegłowach podsumowującej projekt. ,,Piękno zaklęte w szkle” to działanie, które 
pozwalało na rozwijanie potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy, wpływało na aktywne 
współtworzenie kultury i zdobycie nowych umiejętności rękodzielniczych. Umiejętności, które mogą 
być w przyszłości wykorzystane nie tylko jako pasja ale i zawód. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL 
w Zawierciu i Gminę Koziegłowy. 

 
7 grudnia         
Spotkanie z Mikołajem 
W MGOPK w Koziegłowach odbyło się magiczne spotkanie z Mikołajem. Aktorzy z teatru Krak-Art z 
Krakowa przygotowali dla naszych milusińskich spektakl pt. „Mikołajkowa Niespodzianka”. Chętne 
dzieci miały możliwość współuczestniczyć w tym widowisku. Bohaterem przedstawienia był Mikołajek, 
który pisał list do Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci, które przyszły tego dnia do MGOPK również miały 
okazję napisania swoich pragnień, podziękowań i życzeń w najdłuższym liście do Świętego Mikołaja. 
Odbyły się wyścigi elfów, odkrywaliśmy tajemnice Św. Mikołaja, były najróżniejsze konkursy, animacje 
o tematyce świątecznej. Nagrodą zaś słodkości dla zwycięzców i uczestników. W końcu przyszedł czas 
na wyjątkowego gościa. Był nim nie kto inny niż Święty Mikołaj, któremu towarzyszyła Dyrektor MGOPK 
Renata Garleja. Oboje rozdali słodkie przysmaki wszystkim grzecznym dzieciom wraz ze świątecznymi 
życzeniami od Burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki. 
 

13 grudnia  
Warsztaty rodzinne - Piernikowe choinki 3D 
Tematem warsztatów rodzinnych zorganizowanych w Pracowni pod ,,Koziołkami” w MGOPK w 
Koziegłowach były Piernikowe choinki 3D. Rodzice, dziadkowie wraz ze swoimi pociechami przez kilka 
chwil mogli poczuć magię świąt, zapach piernika, cynamonu, smak słodkiego lukru. Miło było patrzeć 



na nasze pociechy jak wspólnie z najbliższymi dekorowały lukrem i zdobiły błyszczącymi koralikami. Ich 
uśmiechnięte buzie wymalowane lukrem potwierdzają starą prawdę, nasze dzieci chętnie chcą 
uczestniczyć w pracach wspólnie z dorosłymi, pozwólmy im na to, jest to dla nich bezcenne. W ten 
sposób tworzymy tradycję tu i teraz ale i tradycję przyszłych pokoleń, bo kiedyś nasze dzieci staną się 
dorosłe i one będą stanowić o naszych polskich tradycjach. 

 
14 grudnia             
Warsztaty Świąteczne - Stroiki Bożonarodzeniowe 
Atmosferę nadchodzących Świąt można było poczuć podczas warsztatów świątecznych 
zorganizowanych w Pracowni pod ,,Koziołkami ” w MGOPK w Koziegłowach. Tematem spotkania były 
aranżacje stołu, wystrój okna czy dekoracje zewnętrzne tarasu lub ogrodu. Był to również czas na 
wykonanie stroików bożonarodzeniowych a wszystko to pod czujnym okiem instruktora Pani Izabeli 
Pentak z Kwiaciarni Bella Rosa z Częstochowy. Pani Iza już po raz kolejny prowadzi u nas warsztaty i za 
każdym razem zaskakuje uczestniczki nowym świątecznymi pomysłami. 

 
19 grudnia             
Wigilia Samorządowa 
Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach wraz a Paniami z koła „Aktywne Kobiety” 
z Lgoty Mokrzesz przygotowali uroczystą Wigilię Samorządową, która odbyła się w Sołeckim Centrum 
Kultury. Na wieczerzę przybyli: Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka, Radni GiM Koziegłowy, 
emerytowani pracownicy samorządowi, dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek samorządowych 
oraz ich pracownicy. Pan Burmistrz Jacek Ślęczka wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Joanną 
Kołodziejczyk, Sekretarzem Gminy Krzysztofem Bąkiem złożyli wszystkim gościom serdeczne świąteczne 
i noworoczne życzenia. Po symbolicznym łamaniu opłatkiem i wspólnej wieczerzy wigilijnej młodzi 
soliści ze ,,Studia Piosenki” uświetnili wieczór pięknymi polskimi kolędami. Świąteczna atmosfera 
udzieliła się wszystkim zebranym, którzy przyłączyli się do wspólnego kolędowania. Ten wyjątkowy czas 
bożonarodzeniowy to wspaniała okazja by wszyscy samorządowcy działający na rzecz Gminy na różnych 
polach mogli chociaż przez chwilę pobyć ze sobą razem, złożyć sobie wzajemnie serdeczne i szczere 
życzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ XVII 

UCHWAŁY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2018 
 

Kadencja 2014-2018 

 
Lp Data  

Sesji  

Nr 

uchwa-ły 

Nr  

proto-

kołu 

Treść uchwały,  

 

w sprawie: 

1 25.01. 

2018 

273 XXXIX zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

2 25.01. 

2018 

274 XXXIX w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

  
3 25.01. 

2018 

275 XXXIX w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Pińczyce.  

4 25.01. 

2018 

276 XXXIX w sprawie nabycia działki w Wojsławicach   

5 25.01. 

2018 

277 XXXIX w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy                    i Miasta 

Koziegłowy na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła 

na źródło gazowe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy.  

6 22.02. 

2018 

278 XL zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

7 22.02. 

2018 

279 XL w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

8 22.02. 

2018 

280 XL w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na 

realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312S w 

Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi”. 

9 22.02. 

2018 

281 XL w sprawie  zmiany Uchwały nr 277/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 

stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy i 

Miasta Koziegłowy na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł 

ciepła na źródło gazowe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy.  

10 22.02. 

2018 

282 XL w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok 

11 22.02. 

2018 

283 XL w sprawie porozumienia dotyczącego finansowania wydatków związanych   z nauczaniem 

religii 

12 22.02. 

2018 

284 XL w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania   i opieki oraz 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

13 29.03. 

2018 

285 XLI zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

14 29.03. 

2018 

286 XLI w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 



15 29.03. 

2018 

287 XLI w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie 

wydatków związanych z udostępnieniem danych przestrzennych zgromadzonych w 

rejestrze publicznym. 

16 29.03. 

2018 

288 XLI w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania 

z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  w postaci 

wykonywania zadań izby wytrzeźwień. 

 

17 29.03. 

2018 

289 XLI w sprawie podziału Gminy i Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy. 

 

18 29.03. 

2018 

290 XLI w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 rok. 

 

19 29.03. 

2018 

291 XLI sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i 

Miastem Koziegłowy a Gminą Chorzów. 

 

20 26.04. 

2018 

292 XLII zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

21 26.04. 

2018 

293 XLII w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

22 26.04. 

2018 

294 XLII w sprawie podziału Gminy i Miasta Koziegłowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

23 26.04. 

2018 

295 XLII w sprawie sprzedaży nieruchomości w Koziegłowach. 

 

24 22.05. 

2018 

296 XLIII zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

25 22.05. 

2018 

297 XLIII w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

26 22.05. 

2018 

298 XLIII w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/XV/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 

29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 

Koziegłowy. 

27 22.05. 

2018 

299 XLIII  

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu partnerskiego 

( Z Gminą Siewierz – kolektory słoneczne i kotły na biomasę). 

28 22.05. 

2018 

300 XLIII  

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu partnerskiego 

( z Gminą Siewierz – ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła). 

29 21.06. 

2018 

301 XLIV zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

30 21.06. 

2018 

302 XLIV w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

31 21.06. 

2018 

303 XLIV w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

32 21.06. 

2018 

304 XLIV w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiej Komendy Policji  w 

Katowicach w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę na nowe ogrodzenia 

wokół terenu należącego do Komisariatu Policji w Koziegłowach wraz z bramą wjazdową. 



33 21.06. 

2018 

305 XLIV w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy   i Miasta 

Koziegłowy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczenia. 

34 21.06. 

2018 

306 XLIV w sprawie zmiany Uchwały nr 290/XLI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 

marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 rok. 

 

35 21.06. 

2018 

307 XLIV w sprawie zawarcia porozumień dotyczących finansowania wydatków związanych z 

nauczaniem religii. 

 

36 21.06. 

2018 

308 XLIV sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                 w 

schronisku dla bezdomnych. 

 

37 21.06. 

2018 

309 XLIV w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Koziegłowy. 

 

38 21.06. 

2018 

310 XLIV sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.  

 

39 21.06. 

2018 

311 XLIV w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza za 2017 rok. 

40 09.08. 

2018 

312 XLV w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

przygotowanego dla Gminy i Miasta Koziegłowy do organu regulacyjnego. 

 

41 09.08. 

2018 

313 XLV w  sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

42 09.08. 

2018 

314 XLV w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

43 09.08. 

2018 

315 XLV w sprawie  zmiany Uchwały Nr 305/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu 

Gminy i Miasta Koziegłowy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i 

sposobu jej rozliczania. 

44 09.08. 

2018 

316 XLV w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie w części umowy użytkowania wieczystego 

oraz nabycie budynku i budowli stanowiących własność użytkownika wieczystego. 

45 09.08. 

2018 

317 XLV w sprawie nabycia nieruchomości . 

46 27.09. 

2018 

318 XLVI w  sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok 

 

47 27.09. 

2018 

319 XLVI w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

48 27.09. 

2018 

320 XLVI w sprawie przyznania dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w 

Koziegłowach z przeznaczeniem na prace budowlane Kościoła p.w. Św. Barbary  w 

Koziegłowach wraz z dawnym przytułkiem w Koziegłowach wpisanego do rejestru 

zabytków. 

49 27.09. 

2018 

321 XLVI w sprawie Statutu Gminy i Miasta Koziegłowy. 

50 27.09. 

2018 

323 XLVI w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Pustkowie Lgockie – dz. Nr  287/2. 

51 27.09. 

2018 

324 XLVI w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Pustkowie Lgockie – dz. Nr  290/2. 

52 27.09. 

2018 

325 XLVI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy – obręb Gniazdów-Mzyki. 

53 27.09. 

2018 

326 XLVI wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy – obręb Koziegłowy. 

 



54 27.09. 

2018 

327 XLVI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy – Mysłów. 

 

55 27.09. 

2018 

328 XLVI sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

56 27.09. 

2018 

329 XLVI uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

57 27.09. 

2018 

330 XLVI W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów 

 

Kadencja 2018-2023  
 

Lp Data  

Sesji  

Nr 

uchwały 

Nr  

proto-

kołu 

Treść uchwały,  

 

w sprawie: 

 1 

 

22.11. 

2018 

  1    I w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy                   

(Pani Joanna Kołodziejczyk) 

 

 2 22.11. 

2018 

  2    I w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Koziegłowy ( 2 

Wiceprzewodniczących) 

 3 22.11. 

2018 

  3    I w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

( Pan Damian Cesarz, Dariusz Stuła ) 

 

 4 22.11. 

2018 

  4    I W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka 

Ślęczki 

 

 5 

 

29.11. 

2018 

 5    II w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 r. 

 

6 29.11. 

2018 

6   II W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

7 29.11. 

2018 

7   II w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Samorządu Miasta 

Koziegłowy i Przewodniczących samorządów dzielnic Miasta Koziegłowy 

8 29.11. 

2018 

8   II w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019.  

9 29.11. 

2018 

9 II w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i 

wybór przewodniczących. 

 

 10 

 

18.12. 

2018 

10    III w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 r. 

 

11 18.12. 

2018 

11   III w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

 

12 18.12. 

2018 

12   III w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie 

inkasentów. 

13 18.12. 

2018 

13   III w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. 

14 18.12. 

2018 

14  III w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Gminy                    i Miasta 

Koziegłowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji 

stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. 

 15 

 

27.12. 

2018 

15 IV w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

16 27.12. 

2018 

16 IV w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na 2019  rok 



17 27.12. 

2018 

17 IV w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

 

18 27.12. 

2018 

18 IV uchwała budżetowa Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok : 

 

19 27.12. 

2018 

19 IV w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej. 

20 27.12. 

2018 

20 IV w sprawie zmiany Uchwały Nr  47/VIII/2015 z dnia 21 maja 2015 r.           w sprawie poboru 

podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( zmiana inkasentów w 

miejscowości Mzyki iSiedlec Duży).              

21 27.12. 

2018 

21 IV w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 

2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi praz ustalenia stawki tej opłaty. 

22 27.12. 

2018 

22 IV w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i 

w domu ”na lata 2019-2023 

23 27.12. 

2018 

23 IV w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej. 

24 27.12. 

2018 

24    IV uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych   na świadczenia 

z pomocy społecznej polegające na udzieleniu pomocy w formie posiłku  w ramach 

wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019 -2023. 

 25 

 

27.12. 

2018 

25    IV    w sprawie  zmiany  statutu sołectwa Cynków 

 

26 27.12. 

2018 

26    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Gliniana Góra 

 

27 27.12. 

2018 

27    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Gniazdów 

 

28 27.12. 

2018 

28    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Koclin 

 

29 27.12. 

2018 

29    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Koziegłówki 

 

30 27.12. 

2018 

30    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Krusin 

31 27.12. 

2018 

31    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Lgota Górna 

 

32 27.12. 

2018 

32    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Lgota Mokrzesz 

 

33 27.12. 

2018 

33    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Lgota Nadwarcie 

 

34 27.12. 

2018 

34    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Markowice 

 

35 27.12. 

2018 

35    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Miłość, 

 

36 27.12. 

2018 

36    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa  Mysłów 

37 27.12. 

2018 

37    IV w sprawie  zmiany  statutu  Sołectwa Mzyki, 

 

38 27.12. 

2018 

38    IV w sprawie  zmiany statutu  Sołectwa Nowa Kuźnica 

 

39 27.12. 

2018 

39    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Oczko 

 

40 27.12. 40    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Osiek 



2018  

41 27.12. 

2018 

41    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Pińczyce 

 

42 27.12. 

2018 

42    IV  w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Postęp 

43 27.12. 

2018 

43    IV w sprawie  zmiany  statutu Sołectwa Pustkowie Lgockie 

 

44 27.12. 

2018 

44    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa Rzeniszów 

45 27.12. 

2018 

45    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa Siedlec Duży 

 

46 27.12. 

2018 

46    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa  Stara Huta I 

 

47 27.12. 

2018 

47    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa Stara Huta II 

48 27.12. 

2018 

48    IV   w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa  Winowo 

 

49 27.12. 

2018 

49    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa Wojsławice 

50 27.12. 

2018 

50    IV w sprawie  zmiany   statutu Sołectwa Zabijak 

 

51 27.12. 

2018 

51    IV w sprawie  zmiany   statutu  Miasta Koziegłowy 

 

52 27.12. 

2018 

52    IV  w sprawie  zmiany   statutu  Dzielnicy Rosochacz 

 

53 27.12. 

2018 

53    IV w sprawie  zmiany   statutu  Dzielnicy Wylągi 

 

 

 

 

            Burmistrz 

Gminy i Miasta Koziegłowy 

Jacek Ślęczka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


