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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 31.12.2019 r. w Gminie i Mieście Koziegłowy na pobyt stały 

zameldowanych było 14 332 osób, w tym: kobiet – 7414, mężczyzn – 

6918. Dla porównania w roku 2018 Gmina Koziegłowy liczyła 14 324 

stałych mieszkańców, w tym: kobiet – 7390, mężczyzn – 6934.  Miasto 

Koziegłowy na dzień 31.12.2019 r. liczyło 2408 mieszkańców, 

natomiast na koniec roku 2018 było ich 2463.     

  

Na koniec roku 2019 na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy było 

zarejestrowanych 891  podmiotów gospodarczych. Dla porównania, na 

koniec 2018 r. zarejestrowanych było 1021 podmiotów 

gospodarczych. 
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ROZDZIAŁ II 

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY    
ZA 2019 ROK 

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   27 875 288,88   37,24%    

 dochody ogółem  74 858 382,51       

      
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem świadczy o poziomie inwestowania 

      

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wydatki majątkowe    5 119 070,56     20,40%    

 wydatki ogółem  74 111 279,67       

      
zadłużenie ogółem   16 465 868,69 zł    

      
poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi 
zadłużenia      3 842 064,31 zł    

      
WYKONANIE BUDŻETU GMINY      

      
wykonanie dochodów ogółem   74 858 382,51       

      
dochody z PIT   12 512 049,00       
w tym dynamika do roku 2018             112,93%    

      
dochody z CIT        485 089,70       
w tym dynamika do roku 2018             246,95%   

      
wykonanie wydatków ogółem   74 111 279,67 zł      

      

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) oznacza, iż gmina ma możliwości  
inwestycyjne, rozwojowe, posiada środki na obsługę i spłatę zadłużenia  

      

wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny 

(dochody bieżące 
minus wydatki 
bieżące)  11 758 720,34 zł    

      
dotacje rozwojowe spoza budżetu gminy      

      
dochody ze sprzedaży majątku            3 659,60 zł    
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WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH  15 119 070,56 zł    

      

 

wykonanie 
wydatków 
majątkowych   15 119 070,56   82,65%    

 

plan wydatków  
majątkowych  

18 292 629,01     
 

 
 

Podstawowe inwestycje 

Wydatki majątkowe   Nakłady      Łączna wartość  

   poniesione  
od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r.    

 na dzień  
31.12.2019 r.  

Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek 
Gliniana Góra 

                             -   zł  
  

             68 388,00 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch                              -   zł               113 485,97 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz.zach                              -   zł                 37 436,01 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki                              -   zł                 97 600,00 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek                              -   zł               131 760,00 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny                              -   zł                 29 280,00 zł  

Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy                              -   zł                                -   zł  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko                              -   zł                 15 972,15 zł  

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie  
ul. Słoneczna [vat do odliczenia 106.457,19 zł] 

            569 314,55 zł  
  

           522 389,36 zł  

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki                              -   zł                 20 000,00 zł  

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci  
wodociągowej w m. Lgota Mokrzesz ul. Szkolna 

                             -   zł  
  

             23 000,00 zł  

Budowa zlewni Postęp 2                              -   zł                                -   zł  

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 [w. niewygasające z 2018 r. 73.062,00 zł] 

                             -   zł  

  

             73 062,00 zł  

Budowa drogi gminnej ul. Rędzińskiej w m. Mysłów             241 516,72 zł               241 516,72 zł  

Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Podrzarze              439 577,28 zł               468 676,11 zł  

Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Jedyna             464 344,93 zł               487 426,10 zł  

Włączenie ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie do 
obwodnicy m. Myszkowa 

               39 975,00 zł  
  

             58 425,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595033S Koziegłowy ul. Bema          1 479 975,14 zł            1 479 975,14 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595056S Koziegłowy  
ul. Kościuszki 

         1 967 900,24 zł  
  

        1 967 900,24 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy  
ul. Kościelna 

               14 760,00 zł  
  

             14 760,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy  
ul. Wojsławicka 

               17 220,00 zł  
  

             17 220,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Oczko ul. Miła                  9 840,00 zł                   9 840,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczyce  
ul. Nadrzeczna 

                 9 840,00 zł  
  

               9 840,00 zł  
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Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Mysłów ul. Rędzińska             282 124,54 zł  
  

           282 124,54 zł  

Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Siedlec Duży ul. 
Sportowa 

               23 985,00 zł  
  

             23 985,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów                45 990,00 zł                 45 990,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Koziegłówki              157 440,00 zł               157 440,00 zł  

Budowa dróg gminnych - jednoroczne                              -   zł                                -   zł  

Przebudowa drogi DK1 - od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów 
do skrzyżowania Markowice 

                             -   zł  
  

             18 450,00 zł  

Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa                              -   zł                   7 209,00 zł  

Zakup nieruchomości                19 783,51 zł                 19 783,51 zł  

Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich                              -   zł                   3 659,50 zł  

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach                29 855,77 zł                 29 855,77 zł  

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym                21 525,00 zł  
  

             21 525,00 zł  

Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach                 19 680,00 zł                 19 680,00 zł  

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

         2 823 621,60 zł  

  

        3 949 751,90 zł  

Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla 
mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 
-Prosument [vat do odliczenia 791,20 zł] 

         1 158 100,04 zł  

  

        1 217 732,64 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  

                             -   zł  

  

           109 365,85 zł  

Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie 
Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 

                             -   zł  

  

           107 544,72 zł  

Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 
mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 

                             -   zł  

  

             60 000,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Różana w m. Pińczyce                22 693,50 zł                 22 693,50 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Grabowa w m. Pińczyce                40 374,75 zł                 40 374,75 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Myszkowska, Widokowa w m. Stara 
Huta 

               52 700,00 zł  
  

             56 882,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Akacjowa w m. Pińczyce                82 760,00 zł                 92 600,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Miodowa w m. Siedlec Duży                20 000,00 zł                 20 000,00 zł  

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego  
w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy 
Rosochacz et. II 

                             -   zł  

  

             66 680,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Kręta w m. Stara Huta                              -   zł                   9 265,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki                              -   zł                   4 700,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Leśna w m.  Koziegłowy-Wylągi                              -   zł                 14 145,00 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie                              -   zł                 20 407,00 zł  

Oświetlenie uliczne Nowa Kuźnica dz. Nr 771                              -   zł                   4 213,50 zł  

Oświetlenie uliczne ul. Św. Walentego w m.Miłość od ul. 
Myszkowskiej 

                             -   zł  
  

               7 973,50 zł  
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Oświetlenie uliczne ul. Jana Pawła II Gliniana Góra                              -   zł                   6 642,00 zł  

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

                             -   zł  
  

             34 624,50 zł  

Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz 
z wyposażeniem 

            729 193,38 zł  

  

           795 490,38 zł  

Bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach                              -   zł  
  

               4 489,50 zł  

Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie                              -   zł                   4 489,50 zł  

Boisko wielofunkcyjne w m. Gniazdów                              -   zł                 14 960,00 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego  
w m. Pińczyce ul. Szkolna 

            122 294,68 zł  
  

           160 424,68 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego  
w m. Lgota Mokrzesz 

                             -   zł  
  

             14 944,50 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów                              -   zł                 14 883,00 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem 
instalacji OZE w m. Winowno ul. Szkolna [w. niewygasające w 
2019 r. 9.840,00 zł] 

               17 840,00 zł  

  

             22 944,50 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego  
w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska  

                             -   zł  
  

             24 969,00 zł  

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w 
miejscowości Wojsławice 

               82 500,00 zł  
  

             82 500,00 zł  

Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta                              -   zł                 41 151,79 zł  

Ogrodzenie placu zabaw w m. Nowa Kuźnica                32 353,00 zł                 32 353,00 zł  

Dostawa i montaż zestawu zabawowego w m. Rzeniszów                 24 365,29 zł                 24 365,29 zł  

Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów 
poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z 
zadaszeniem i wyposażeniem  

               15 000,00 zł  

  

             15 000,00 zł  

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w 
Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z 
zadaszeniem  

                             -   zł  

  

                            -   zł  

Zakup samochodu do transportu zwierząt                73 500,00 zł                 73 500,00 zł  

Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II  
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia [w. 
niewygasające w 2019 r. 596.711,94 zł] 

         1 773 049,62 zł  

  

        7 059 708,17 zł  

Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów - 
Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich  

                             -   zł  

  

                            -   zł  

Zagospodarowanie terenu przy SP w sołectwie Siedlec Duży - 
Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich  

                             -   zł  

  

                            -   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 

            367 289,97 zł  

  

           379 589,97 zł  

Razem:        13 292 283,51 zł         21 129 014,26 zł  

Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym  w 
Myszkowie 

                             -   zł  
  

               4 000,00 zł  
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA       

       

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia:      

Harmonogram spłaty zadłużenia w latach  2019-2028 koszt obsługi      

2019                                                                           1 758 330,00 zł                 450 000,00 zł       

2020                                                                           2 008 330,00 zł                 450 000,00 zł       

2021                                                                           2 359 515,00 zł                 400 000,00 zł       

2022                                                                           2 640 000,00 zł                 350 000,00 zł       

2023                                                                           2 264 000,00 zł                 300 000,00 zł       

2024                                                                           2 669 606,08 zł                 250 000,00 zł       

2025                                                                           2 197 670,00 zł                 200 000,00 zł       

2026                                                                           1 600 000,00 zł                 150 000,00 zł       

2027                                                                           1 600 000,00 zł                 100 000,00 zł       

2028                                                                           1 383 000,00 zł                    50 000,00 zł       

       

Prognozowana nadwyżka operacyjna 
(Dochody bieżące minus wydatki bieżące)  

w latach  2019-2028      

2019                                                                           2 872 126,48 zł       

2020                                                                           5 694 600,00 zł       

2021                                                                           5 896 000,00 zł       

2022                                                                           6 400 000,00 zł       

2023                                                                           7 126 000,00 zł       

2024                                                                           7 635 000,00 zł       

2025                                                                           8 349 000,00 zł       

2026                                                                           8 900 000,00 zł       

2027                                                                           9 524 000,00 zł       

2028                                                                           9 800 000,00 zł       

       

 Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata wzór art. 243:     

       

Prognoza limitu zadłużenia  w latach 2019-2028   Spełnienie wskaźnika  
z art. 243  

  

  9.4 9.6.1    

2019 2,97% 11,14%   TAK    

2020 3,95% 7,52%   TAK    

2021 4,46% 7,40%   TAK    

2022 4,76% 7,58%   TAK    

2023 4,00% 9,69%   TAK    

2024 4,47% 10,35%   TAK    

2025 3,60% 11,08%   TAK    

2026 2,58% 11,87%   TAK    

2027 2,46% 12,54%   TAK    

2028 2,04% 13,23%   TAK    
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Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r. 

 

 Nazwa i cel 
Jednostka odpowiedzialna lub 

koordynująca   
Okres realizacji   

Nakłady 
w 2019 roku 

Nakłady łączne  
do 31.12.2019 r. 

  od-do       

  

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

Szkoła Podstawowa  
w Siedlcu Dużym 

  

2017-2019   21 518,19 61 170,60 

  

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   24 553,69 65 675,61 

  

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

Gminno-Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

  

2018-2020   217 215,84 248 614,90 

  
Nasze przedszkole - podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście 
Koziegłowy 

Przedszkole Publiczne  
w Koziegłowach   

2018-2020   51 930,55 51 930,55 

  

Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole 
Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla 
uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć 
kreatywnych z matematyki i języka 
angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla 
uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry 
nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-
owach. 

Zespół Szkół  
w Koziegłowach 

  

2019-2020   78 733,64 78 733,64 

  

Games always make everyone smart - Cel 
społeczno - kulturalny z uwzględnieniem 
odkrywania różnorodności, kształcenia 
tolerancji, postaw otwartości i życia w 
społeczeństwie wielokulturowym 

Szkoła Podstawowa  
w Lgocie Górnej 

  

2019-2021   20 797,68 20 797,68 

  

All together for an inclusive Europe - Cel 
społeczno - kulturalny z uwzględnieniem 
odkrywania różnorodności, kształcenia 
tolerancji, postaw otwartości i życia w 
społeczeństwie wielokulturowym 

Szkoła Podstawowa  
w Gniazdowie 

  

2019-2021   17 354,60 17 354,60 

  

Hidden gems od Europe - Cel społeczno - 
kulturalny z uwzględnieniem odkrywania 
różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw 
otwartości i życia w społeczeństwie 
wielokulturowym 

Szkoła Podstawowa  
w Siedlcu Dużym 

  

2019-2021   13 077,92 13 077,92 

  

Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z 
uwzględnieniem odkrywania różnorodności, 
kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia 
w społeczeństwie wielokulturowym 

Szkoła Podstawowa  
w Siedlcu Dużym 

  

2019-2021   30 741,42 30 741,42 

  

Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - 
kulturalny z uwzględnieniem odkrywania 
różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw 
otwartości i życia w społeczeństwie 
wielokulturowym 

Szkoła Podstawowa  
w Pińczycach 

  

2019-2021   32 498,42 32 498,42 

  

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   2 809 931,70 3 936 062,00 

  

Przebudowa budynku komunalnego na 
potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koziegłowach wraz z 
wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

Gminno-Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

  

2017-2020   709 513,38 775 810,38 
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Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na 
biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz 
celem poprawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. 
- poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

  

2018-2020   0,00 109 365,85 

  

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła 
na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem  
poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii. 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

  

2018-2020   0,00 107 544,72 

  
Termomodernizacja budynku komunalnego w 
miejscowości Pińczyce - poprawa efektywności 
energetycznej budynku 

KOZIEGŁOWY 
  

2018-2019   122 294,68 160 424,68 

  

Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 
- atap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza 
ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar 
w Gminie i Mieście Koziegłowy 

KOZIEGŁOWY 

  

2017-2020   1 722 582,62 7 009 241,17 

  

Poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym 

KOZIEGŁOWY 

  

2019-2020   0,00 66 680,00 

  
Zakup licencji - środki trwałe Micomp - 
ulepszenie modułu środki trwałe 

KOZIEGŁOWY   2019-2020   0,00 0,00 

  
Budowa oświetlenia  - poprawa bezpieczeństwa 
na drogach 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy   2011-2028   0,00 67 346,00 

  
Budowa dróg gminnych - poprawa 
bezpieczeństwa na drogach 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy   2012-2028   0,00 25 659,00 

  
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w 
miejscowości Gniazdów - poprawa 
bezpieczeństwa na drogach 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy   

2019-2020   45 990,00 45 990,00 

  

Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 
- etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza 
ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar 
w Gminie i Mieście Koziegłowy 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

  

2019-2020   50 467,00 50 467,00 

  

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na 
najwyższym poziomie poprzez podniesienie 
jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w 
Koziegłowach - poprawa dostępu do 
wychowania przedszkolengo dla dzieci 3 i 4 
letnich w GiM Koziegłowy 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

  

2018-2019   13 689,90 13 689,90 

  

Przebudowa budynku komunalnego na 
potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koziegłowach wraz z 
wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

  

2018-2020   19 680,00 19 680,00 

  
Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w 
Koziegłowach - Poprawa ogrzewania 
centralnego 

Urząd Gminy i Miasta 
Koziegłowy   

2019-2020   29 855,77 29 855,77 

 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 
(1.1+1.2+1.3) 

        6 032 427,00 13 038 411,81 

 

ROZDZIAŁ III 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

NA LATA 2014-2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2014-2020 przyjęta do realizacji Uchwałą 
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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 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Ostatnia ocena aktualności 28 listopad 2019 r.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
Ostatnia ocena aktualności 28 listopad 2019 r. 
Stopień pokrycia obszaru gminy – 80% 
Program opracowywania mpzp – brak 

Wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 448. 

✓ Wydanych decyzji o warunkach zabudowy – 40. 

✓ Wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6. 

✓ 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 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Mysłów 

✓ Prowadzone postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Koziegłowy 

✓ Zakończone postępowanie w sprawie zmiany zapisów miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku 

  

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 – etap II” – w trakcie realizacji;  przestrzenno – 
funkcjonalnym (np.: „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem”, ”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 
30, natomiast 8 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). 
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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 dla Gminy i Miasta Koziegłowy 

Plan został 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, 
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• 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 2019: zrealizowano 1 projekt: 

a)  „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce – ul. Śląska” 

Termin realizacji 2017-04-04 – 2019-12-31 (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 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. 
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2. Odnawialne źródła energii 

Obszar Odnawialnych Źródeł Energii  obejmuje 4 projekty: zakończono 1 projekt w 2018 roku obecnie 
obowiązuje okres trwałości projektu oraz związany z nim monitoring wskaźników (zamontowano 500 
instalacji solarnych), zakończono  projekt – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych ( 71 instalacji). 
Ponadto Gmina i Miasto Koziegłowy w partnerstwie z Gminą Siewierz złożyła 2 wnioski do UM 
Województwa Śląskiego, jeden z wniosków jest w trakcie procedury podpisywania umowy o 
dofinansowanie natomiast drugi, znajduje się na liście rezerwowej i 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 – trwałość projektu) 

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  
2. Redukcja C02 [T]     519,86    342,9  
3. Redukcja PMl0 [T]     1,37    1,3  
4. Produkcja OZE [mWh/rok]    1,53    1,403  
5. Liczba zabudowanych instalacji [kpl.]  500    500  
6. 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 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 1 865 463,57 zł 
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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 projektu: 
• 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 na liście rezerwowej w UM) 

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). 
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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 podpisywania umowy o 
dofinansowanie) 

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 realizowany jest 1 projekt: „Poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II” 

Termin realizacji  2018-12-03 – 2020-03-30 (projekt w trakcie realizacji) 

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 
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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 – 2020-05-30 (projekt w trakcie realizacji) 

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 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonano zadania: 
1) Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy 
dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w 
Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta” – Przebudowa związana z adaptacją 
poddasza w budynku Przedszkola Publicznego na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz adaptacją 
pomieszczeń na parterze na kuchnię w Starej Hucie przy ul. Szkolnej 1” POSTĘPOWANIE NR 4 
Wartość brutto: 2 633 019,05 zł 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL REM Sp. z o. o.; 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 90; 
2) Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta 
Koziegłowy 
Wartość brutto: 1 339 537,08 zł 
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SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476 
3) Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie, ul. Słoneczna 
Wartość brutto: 553 632,05 zł 
INŻYNIERIA SANITARNA Zdzisław Kurek z siedzibą w 32-048 Jerzmanowice, Przeginia, ul. Ojcowska 45 
4) Część nr 1. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy 
Aktywności – OSA w miejscowościach Gniazdów i Winowno - wariant rozszerzony. 
Wartość brutto: 213 000,00 zł 
OSA (Gniazdów) netto: 85 365,85 zł; OSA (Winowno) netto: 87 804,88 zł  
STARMAX Marek Starczewski, z siedzibą w 83-050 Bąkowo, ul. Rycerska 3 
5) Część nr 2. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy 
Aktywności – OSA w miejscowościach Wojsławice, Nowa Kuźnica i Lgota Mokrzesz – wariant 
podstawowy 
Wartość brutto: 142 481,97 zł  
OSA (Wojsławice) netto: 38 613,00 zł; OSA (Nowa Kuźnica) netto: 38 613,00 zł 
OSA (Lgota Mokrzesz) netto: 38 613,00 zł 
Fit Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 74 
6) Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koziegłowach wraz z wyposażeniem 
Wartość brutto: 2 579 925,00 zł 
Zakład Remontowo Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski z siedzibą w 42-216 Częstochowa, ul. 
Botaniczna 26 lok. 16 
– zakończenie zadania: do dn. 13.03.2020 r. 
7) Przebudowa drogi gminnej nr 595033 S Koziegłowy, ul. Bema 
Wartość brutto: 1 439 803,34 zł 
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.; 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 
8) Przebudowa drogi gminnej nr 595056 S Koziegłowy, ul. Kościuszki 
Wartość brutto: 1 842 791,01 zł 
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.; 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 
9) „Zakup wyposażenia pomieszczeń (szatnia, gabinet logopedy, sale podstawowe) w ramach realizacji 
projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, 
jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola 
w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta 
Wartość brutto: 92 940,03 zł 
TORO Joanna Jasnosz z siedzibą w 33-140 Lisia Góra, Breń 64a 
 
10) Zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej 
na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w 
Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w 
miejscowości Stara Huta” 
Wartość brutto: 40 698, 24 zł 
TopGastro Grzegorz Kowalski z siedzibą w 55-200 Marcinkowice, ul. Krucza 19 
11) Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia” Część nr 2 – Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej część zachodnia Pałacu 
Biskupów. 
Wartość brutto: 793 000,00 zł 
KVANTA GRANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Stefana Okrzei 25 lok 2; 37-700 Przemyśl 
– zakończenie zadania: dn. 30.12.2019 r.  
12) Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia”  – Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej część wschodnia Pałacu Biskupów 
Wartość brutto: 470 000,00 zł 
KVANTA GRANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Stefana Okrzei 25 lok 2; 37-700 Przemyśl 
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13) Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce, ul. Śląska 
Wartość brutto: 114 053,68 zł 
PHU FARGO Michał Gierczycki, z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Miła 12, 
14) Przebudowa drogi gminnej ul. Jedyna w m. Pińczyce, 
Wartość brutto: 441 220,93 zł 
TRANZIT Sp. z o. o.; siedziba: 29-130 Moskorzew, Lubachowy 68 
15) Przebudowa drogi gminnej ul. Podrzarze w m. Pińczyce 
Wartość brutto: 424 817,28 zł 
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „LARIX” Sp. z o. o. z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. 
Klonowa 11 
16) Przebudowa drogi gminnej Mysłów ul. Rędzińska 
Wartość brutto: 492 891,26 zł 
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.; 42-283 Boronów; ul. Częstochowska 14 
17) Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha w m. Koziegłówki;  
Wartość brutto: 165 670,00 zł 
„BRUKPOL BIS” Paweł Kruz, ul. Myszkowska 41, 42-350 Mysłów; 
 
Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2019 
18) Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego w m. Siedlec Duży ul. Miodowa wartość 
13.600;  Mapy sytuacyjno-wysokościowe do projektu 6 400,00 
19) Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego w m. Pińczyce ul. Różana, wartość 4 797,00 
20) Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego w m. Pińczyce ul. Grabowa, wartość 
7 380,00 
21) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pińczyce ul. Akacjowa – 76 260,00 
22) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pińczyce ul. Różana  –  32 994,75 
23) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pińczyce ul. Grabowa  –  17 896,50 
24) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Huta ul. Myszkowska i Widokowa –  49 200,00 
 
Inwestycje w zakresie projektów dróg gminnych w roku 2019 
Projekt budowlano-wykonawczy: 
25) Przebudowa drogi gminnej – Gniazdów, ul. Szkolna – w trakcie realizacji – 45 990 zł 
26) Przebudowa drogi gminnej – Siedlec Duży, ul. Sportowa – 23 985,00 zł 
27) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Kościelna – 14 760,00 zł 
28) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Wojsławicka – 17 220,00 zł 
29) Przebudowa drogi gminnej – Oczko, ul Miła – 9 840,00 zł 
30) Przebudowa drogi gminnej – Pińczyce, ul. Nadrzeczna – 9 840,00 zł 
31) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Bema – 27 060,00 zł 
32) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Kościuszki – 23 985,00 zł 
33) Przebudowa drogi gminnej – Mysłów, ul. Rędzińska – 14 760,00 zł 
 
Pozostałe: 
34) Projekt modernizacji instalacji gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach – 25 000,00 zł 
brutto 
35) Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w m. Nowa Kuźnica – 32 353, 00 zł brutto; 
36) Zakup wiaty w m. Mysłów i dwóch altan w m Siedlec Duzy – 30 000, 00 zł brutto; 
37) Dostawa i montaż zestawu zabawowego BS-201 w m. Rzeniszów – 22 000, 00 zł brutto 
38) Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach – 19 680 zł brutto (dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa) 
39) Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym – 21 525 zł brutto (dokumentacja 
projektowo kosztorysowa) 
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ROZDZIAŁ V 
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 



 

 20 

 

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.  
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Popularyzowanie wśród mieszkańców gminy zasad właściwego zagospodarowywania odpadów i ich 
selektywnej zbiórki – wdrażanie systemu w gospodarstwach domowych w gminie 

 

ROZDZIAŁ VI 

GOSPODARKA KOMUNALNA ODPADAMI 

Wpłaty i zaległości za gospodarowanie odpadami  w 2019 r.: 

Wpłaty w roku 2019 wynoszą:  1 376 916,02 zł 

Zaległości  za rok 2019 wynoszą: 40 144,97 zł 

Tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 88 szt. na kwotę 21 374,47 zł. 

Liczka kont podatkowych: 4647 

Ilość wydanych decyzji w 2019 roku: 0 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w 2019 roku: 428 wniosków na kwotę 189 450,67 zł 

Dotacja z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe gazowe:  

20 wniosków na kwotę 60 000,00 zł. 

Dotacja z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 

powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych: 22 wnioski na kwotę 57 

944,44 zł. 

Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych:  0. 

Przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy:           

10 punktów – 1 827,31 zł. 

L.p. Nazwa zadania Ilość spraw 

 

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 117 

2.  Decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 9 

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

Kontrola ws. usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia 

7 

1 

4. Postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych 6 

5. Wnioski o wydanie zaświadczenia w sprawie Oddziaływania na Jednolite Części 

Wód i Obszary Natura 2000 

2 

6. Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, nieczystości ciekłymi, gnojownicą, zadymiania, itp. 

16 

7. Sprawy dot. ochrony zwierząt 1 

8. Opiniowanie projektów decyzji w sprawie zezwolenia na zbierania odpadów 2 

9. Zatwierdzenie projektu prac hydrogeologicznych 2 

10. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  1 
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ROZDZIAŁ VII 

STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO  NA  TERENIE   

GMINY  I  MIASTA  KOZIEGŁOWY (NA DZIEŃ 31.12.2019) 
 

1. Dane dotyczące  mienia  komunalnego  stanowiącego  własność  Gminy i  Miasta 
Koziegłowy na  podstawie  decyzji  komunalizacyjnych  i  aktów  notarialnych  –  według 
grup  rodzajowych. Wartości środków trwałych – są  to wartości  księgowe 
inwentaryzacyjne. 

a) budynki  mieszkalne  w  liczbie  7  sztuk (przekazane w trwały zarząd decyzjami Burmistrza Gminy                                
i Miasta Koziegłowy) tj.: 

1. Budynek Komunalny (stara  szkoła  przy  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Koziegłowach), budynek jest 
zamieszkały, znajduje się na działce nr 7129/2 o pow. 0,1182 ha. 

2. Budynek  mieszkalny przy ulicy Woźnickiej 35 w Koziegłowach, budynek jest zamieszkały i 
znajduje się na działce nr 7291 o pow. 0,0422 ha.  

3. Budynek Komunalny (Dom Nauczyciela w Koziegłowach), znajduje się na działce nr 5773  
o niewydzielonej  pow. 0,0087 ha. 

4. Budynek Komunalny (Dom  Nauczyciela  w  Lgocie  Mokrzesz), znajduje się na działce nr 392/4 o 
pow. 0,0831 ha. 

5. Budynek Komunalny (Dom  Nauczyciela  w  Winownie), znajduje się na niewydzielonej części 
działek nr 1427/1,  nr 1425/2 o powierzchni łącznej 0,5454 ha. 

6. Budynek Komunalny (Dom  Nauczyciela  w  Mysłowie), znajduje się na niewydzielonej części 
działki nr 619 o pow.  0,9000 ha. 

7. Budynek Komunalny (Dom  Nauczyciela  w  Pińczycach), znajduje się na działce nr 558 o pow. 
0,1642 ha.      

 

b) Budynki  niemieszkalne w  liczbie  13 sztuk:  

1. Budynek  administracyjny Urzędu  Gminy i Miasta w  Koziegłowach wraz z częścią dobudowaną  
znajduje się na działce nr:  7222  i 7221 o pow. ogólnej  0,1022 ha.  

2. Budynek administracyjno-socjalny w Koziegłowach, ul. Kościuszki (przekazany w trwały Zarząd 
ZUK Koziegłowy) na działce nr 8258 o pow. 0,8791 ha. 

3. Budynek Ośrodka  Zdrowia  w  Cynkowie, znajduje się na działce nr 1976/15 o pow.0,1022 ha.        
4. Budynek byłej poczty w Koziegłowach,  znajduje  się na działce nr 7216 o pow.0,0600 ha.                                        
5. Budynek - Dom Ludowy w Gniazdowie, znajduje się na działce nr 3192 o pow. 0,0540 ha.       
6. Budynek  gospodarczy przy Domu Kultury w Koziegłowach, znajduje się na działce nr 7466/19  

o pow. 0,1983 ha (przekazany w trwały zarząd dla ZUK Koziegłowy). 
7. Budynek agronomówki w Koziegłowach stanowiący budynek administracyjno – biurowy, 

znajduje  się na działce nr 5758 o pow. 0,4121 ha – (przekazany w trwały zarząd dla ZUK 
Koziegłowy). 

8. Budynek Ośrodka Zdrowia w Mysłowie, znajduje się na działce nr 59/3 o pow. 0,2382 ha. 
9. Budynek szopo-garażu w Gniazdowie, ul. Lipowa, znajdujący się na działce 2366/2 o pow. 

0,0271 ha. 
10. Budynek szopo-garażu w Mzykach, ul. Polna 44, znajdujący się na działce 16 o pow. 0,2559 ha. 
11. Budynek oczyszczalni ścieków znajdujący się na działce nr. 6473 o pow. 1,5382 ha (przekazany 

w użyczenie ZUK Koziegłowy) 
12. Budynek szaletu miejskiego znajdującego się w Koziegłowach przy ul. Kościelnej 2A wraz ze 

zbiornikiem na ścieki na działce nr 7430 (przekazany w zarząd ZUK). 
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13. Budynek administracyjno-handlowy, ul. 3-Maja 33 w Koziegłowach, znajdujący się na działce 
nr 7087/17  o pow. 0,2983 ha. 

                                                                                                                 

   c) Obiekty kulturalne i oświatowe w liczbie 11 sztuk: 

1. Budynek Domu Kultury w Koziegłowach (w  użyczeniu  Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi 
Promocji  Kultury), znajduje się na działce nr 7465 o pow. 0,4035 ha.     

2. Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości  Mzyki, znajduje się na działce nr 697/5 o 
pow. 0,7309 ha. Budynek przejęty na mienie gminne na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego w  dniu 07.09.2004 r. (przekazany dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji 
Kultury w Koziegłowach umową użyczenia w dniu 17.11.2008 r. na czas nieokreślony, do 
prowadzenia działalności, tj. świetlica środowiskowa i jeden lokal dla OSP Mzyki).  

3. Budynek byłej szkoły podstawowej w Markowicach, znajduje się na działce nr 286/1 o pow.  
0,3052 ha.     

4. Budynek byłej szkoły podstawowej w Wojsławicach  –  (umową użyczenia nr GR.6850.2.2013                   
z dn. 29.05.2013 r. z późn. zm.  dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Koziegłowach, z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej. Jeden lokal w 
budynku przekazany został umową użyczenia z dn. 17.11.2008 r. na czas nieokreślony do 
prowadzenia działalności, tj. świetlica środowiskowa, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Promocji 
Kultury w Koziegłowach. Budynek znajduje się na działce nr 957 o pow. 0,7391 ha.     

5. Budynek Szkoły  Podstawowej w Mysłowie (umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich z dn.28.07.2008 r. na czas nieokreślony w celu prowadzenia szkoły 
podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum wyłącznie dla uczniów stale 
zamieszkałych na terenie Gminy Koziegłowy (wyłączając znajdujące się w budynku szkoły 
mieszkanie służbowe  o pow. 73 m²). Budynek znajduje się na działce nr 619 o pow. 0,9000 ha.  

6. Budynek Szkoły  Podstawowej w Winownie – ( budynek szkoły na zasadzie porozumienia stron 
w dniu  01.09.2009 r. został przejęty od „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno” 
przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy i przekazany umową użyczenia  na czas nieokreślony 
dla „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich” w celu prowadzenia szkoły podstawowej wraz 
z oddziałem przedszkolnym). Budynek znajduje się na niewydzielonej części działek: nr 1427/1 
i nr 1425/2 o pow. ogólnej 0,5454 ha.       

7. Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Rosochaczu, znajduje się na działce nr 2582/1 o pow.  
0,5799 ha.  

8. Budynek Domu Nauczyciela w Cynkowie, znajduje się na działce nr 1976/5 o pow. 0,2330 ha 
(umowa  użyczenia z dnia 01.12.2010 r. na czas nieokreślony, do prowadzenia działalności 
oświatowej, kulturalnej, wychowawczej, tj. świetlica środowiskowa dla Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach).  

9. Budynek świetlicy środowiskowej położony w miejscowości Lgota Mokrzesz na działce nr 
249/2 i nr 254/2 o pow. ogólnej 0,2361 ha (w  użyczeniu  Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji 
Kultury w Koziegłowach). 

10. Pałac Biskupów w Koziegłowach, odbudowany dla potrzeb przedszkola publicznego i Izby 
Pamięci Ziemi Koziegłowskiej, znajdujący się na działce Nr 7088/3 o pow. 0,4129 ha. 

11. Łącznik pomiędzy szkołą a przedszkolem w Pińczycach na działce 559, 560 o pow. zabudowy 
84,90 m2. 

 

d) 7 budynków szkół, 2 budynki przedszkola i 1 budynek gospodarczy wraz ze środkami trwałymi 
(przekazane w trwały zarząd decyzjami Burmistrza Gminy i Miasta i PT):                                                                  

1. Budynek przedszkola w  Pińczycach – wartość inwentarzowa z PT  104 420,00 zł. 
2. Budynek gospodarczy przy przedszkolu w Koziegłowach – wartość inwentarzowa z PT 6 364,65 

zł (budynek został zlikwidowany w 2018 r.).     



 

 24 

 

3. Budynek przedszkola w Starej Hucie – budynek przedszkola z oddziałami integracyjnymi – 
wartość inwentarzowa z PT 224 556,84 zł.          
– kocioł c.o. Kłobuck i kocioł c.o. Żywiec – znajdujące się w budynku przedszkola w Starej Hucie, 
wartość inwentarzowa z PT 6 921,60 zł.                                                                                              

4. Budynek Zespołu Szkół w Lgocie Górnej położonej w miejscowości Lgota Mokrzesz – wartość  
    inwentarzowa z PT 3 774 264,08 zł. 

– boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej – wartość inwentarzowa z PT  756 
502,21 zł 

5. Budynek Szkoły Podstawowej w Gniazdowie – wartość inwentarzowa z PT 237 087,27 zł.        
6. Budynek Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym – wartość inwentarzowa z PT 598 505,16 zł. 

– plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym – wartość inwentarzowa            
z PT 71 052,51 zł. 

7. Budynek  Zespołu Szkół w Pińczycach – wartość inwentarzowa z PT 1 329 860,40 zł. 
kotły CO znajdujące się w budynku  Zespołu Szkół w Pińczycach – wartość inwentarzowa z PT    
40 020,88 zł. 

 – boisko sportowe przy ZS w Pińczycach – wartość inwentarzowa z PT 985 028,78 zł.  

8. Budynek Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach - wartość inwentarzowa z PT 135.375,62 zł.          
kocioł CO znajdujący się w Szkole Podstawowej w Koziegłówkach – wartość inwentarzowa z PT 

6 119,00 zł. 

– lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach z przeznaczeniem na 

adaptację pod sale dla oddziału przedszkolnego.   

– boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Koziegłówkach – wartość inwentarzowa z PT  

899 997,21 zł. 

9. Budynek Szkoły Podstawowej, Liceum i  budynek Gimnazjum stanowiące Zespół  Szkół                            
   w  Koziegłowach – wartość inwentarzowa z PT 8 147.093,88 zł. 

10. Budynek Szkoły Podstawowej w Cynkowie – wartość inwentarzowa z PT 580 931,90 zł.                                                       
– kotły CO znajdujące się w Szkole Podstawowej w Cynkowie – wartość inwentarzowa z PT      

37 490,21 zł. 

– boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Cynkowie – wartość inwentarzowa z PT            

684 339,95 zł.  

   – zmodernizowany plac zabaw w Cynkowie 

e)  Place,  tereny  otwarte,  grunty  stanowiące  własność  Gminy  i  Miasta  Koziegłowy na podstawie  
decyzji  i  aktów notarialnych. 

    –  miasto i gmina –  212,2427 ha o łącznej wartości 5 550,903 zł. 

       W załączeniu tabela działek z wykazaną wartością inwentaryzacyjną. 

f)  Grunty   będące  własnością  Gminy  i  Miasta  Koziegłowy  przekazane  w  użytkowanie  wieczyste 
i dzierżawę: 

     – 0,9716 ha – w wieczystym użytkowaniu  

     – 2,53 ha – Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Częstochowie (dzierżawa) 
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 – 38,1386 ha – wydzierżawione rolnikom indywidualnym umowami dzierżawy i 

przedsiębiorcom     

g) Wodociągi przekazane w użytkowanie dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 1/2008:  

1. Rzeniszów, Markowice                                                                                                     

2. Pińczyce                                                                                                                             

3. Cynków, Rzeniszów, Krusin                                                                                                                    

4. Koziegłowy (tranzyt)                                                                                                                         

5. Gliniana Góra, Lgota Górna,  Postęp                                                                                                              

6. Winowno                                                                                                                             

7. Koziegłowy                                                                                                                          

8. Koziegłówki                                                                                                                      

9. Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Oczko                                                                           

10. Koziegłowy, Rosochacz, Siedlec                                                                           

11. Koziegłowy IV etap                                                                                                            

12. Koziegłowy V etap                                                                                                               

13. Mzyki, Wylągi                                                                                                                  

14. Wojsławice                                                                                                                        

15. Koziegłowy etap VI                                                                                                             

16. Koziegłowy etap VII                                                                                                            

17. Koziegłowy Gniazdów                                                                                                    

18. Koziegłowy ul. Plebańska                                                                                                    

19. Rosochacz, Kuźnica Bory                                                                                                  

20. Tranzyt Koziegłowy,  Rosochacz  

21. Pińczyce, Huta  Szklana                                                                                                       

22. Koziegłowy Osiedle                                                                                                           

23. Miłość   

24. Koziegłowy VIII etap                                                                                                           

25. Koziegłowy  

26. Siedlec Duży ul. Sportowa, Koziegłowy, Rosochacz                                                                  

27. Koziegłowy, Rosochacz, Gęzyn                                                                                            

28. Koziegłowy etap IX                                                                                                             
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29. Koziegłowy, Rosochacz ul. Poprzeczna                                                                                               

30. Koziegłowy – Wojsławice                                                                                                   

31. Awaryjne przedłużenie wodociągu Koziegłowy, ul. Woźnicka                                              

32. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami Koziegłowy ul. Woźnicka na terenie skażonym olejem               

33. Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągu grupowego Pińczyce  

34. Kanalizacja deszczowa na drodze gminnej w miejscowości Pińczyce, ul. Szpitalna                                                                                                                           

35. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Postęp                        

36. Kanalizacja deszczowa Rzeniszów.  

37. Targowisko w Koziegłowach. 

38. Wieża ciśnień – Koziegłowy  

Wodociągi przekazane w użytkowanie dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 72/2013:  

1. Sieć wodociągowa Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Oczko 

2. Sieć wodociągowa Koziegłowy, ul. Letniskowa 

3. Sieć wodociągowa ul. Akacjowa w Lgocie Nadwarciu                                                                                                 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i ul. 3-go Maja w Koziegłowach 

Wodociągi  przekazane w użytkowanie dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 89/2013: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej 

w Glinianej Górze. 

Wodociągi i kanalizacja przekazane w użytkowanie dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach  

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 69/2014: budowa sieci wodociągowej przy ul. Św. 

Floriana 1 w Markowicach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 52/2015: sieć wodociągowa  przy ul. Polnej w 

Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 62/2015: sieć wodociągowa  przy drodze wewnętrznej 

dz. nr 2577/9 w Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 64/2015: sieć wodociągowa przy ul. Letniskowej w 

Koziegłowach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 84/2015: budowa wodociągu grupowego Pińczyce. Sieć 

wodociągowa w ul. Rzecznej w miejscowości Postęp. 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 105/2015: budowa sieci wodociągowej w Koziegłowach 

na działkach nr 5790 i 5840/7. 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 84/2016: sieć wodociągowa przy ul. 

Spacerowej w Cynkowie na dz. nr 2451/10, 2451/11 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 17/2017: przebudowana sieci wodociągowej 

przy ul. Poręba w Cynkowie 
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Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 121/2017: sieć wodociągowa przy ul. Warpie 

w Koziegłówkach 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 122/2017: sieć wodociągowa przy ul. Krótkiej 

w Lgocie Nadwarcie 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 21/2019: sieć kanalizacji w m. Lgota 

Nadwarcie 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 64/2019: sieć wodociągowa przy ul. 

Słonecznej w m. Pustkowie Lgockie  

h) Działki pod ujęciami wody wraz z budowlami przekazane decyzjami Burmistrza Gminy i Miasta 

Koziegłowy w trwały zarząd dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach: 

–  Ujęcie wody Markowice, znajduje się na działce nr 174/8 o pow. 0,0433 ha i  nr 175/5 o pow. 0,0442 

ha, 2  zbiorniki  wyrównawcze, ogrodzenie  terenu. Wartość początkowa 310 000,00 zł.                                                                         

–  Ujęcie  wody  Koziegłowy, znajduje się przy ul. Warszawskiej tj. 1 studnia  głębinowa,  wieża  ciśnień  

kontenerowa, ogrodzenie  terenu, oświetlenie  terenu. Wartość 989 755,00 zł. 

–  Ujęcie  wody Pińczyce, znajduje się na działce nr: 379/2 o pow. 0,9073 ha, budynek  stacji 

wodociągowej,                   

 – 2 studnie  głębinowe, zbiornik  dwukomorowy, ogrodzenie  terenu, drogi wewnętrzne i oświetlenie  

terenu. Wartość według szacunku  515 000,00 zł. 

– Ujęcie  wody Rzeniszów, znajduje się na działce nr 311/2, nr 312/2, nr 308/3, nr 309/3, nr 309/2 o 

pow. 0,2566 ha, budynek  stacji  wodociągowej, 1 studnia  głębinowa, ogrodzenie  terenu, drogi 

wewnętrzne. Wartość początkowa 344 000,00 zł. 

–  Ujęcie  wody Stara Huta, pogranicze z Koclinem – działka w Starej Hucie nr 152/1o pow. 0,4300 ha.  

Na działce znajdują się dwa zbiorniki  i ogrodzenie terenu. Wartość początkowa 310 808,60 zł. 

– Ujęcie wody Mysłów, znajduje się na działce nr 359/1 o pow. 537 m². Na działce znajduje się 

przepompownia,   ogrodzenie terenu  i kontener. Wartość początkowa 102 471,38 zł. 

– Ujęcie wody Koziegłowy–Rosochacz, znajduje się na działce nr 973 o pow. 731 m². Na działce znajduje 

się  przepompownia, ogrodzenie  i kontener. Wartość początkowa 55 260,62 zł. 

– Ujęcie wody Koziegłowy, znajduje się na działce nr 5659 o pow. 0,3117 ha. Na działce znajduje się 

  przepompownia, ogrodzenie  i komora żelbetowa. Wartość początkowa 242 588,31 zł.                                                                         

– Ujęcie wody Siedlec Duży znajduje się na działce nr 1419/2 o pow. 559 m².  Na działce  znajduje się  

przepompownia, ogrodzenie, zbiornik wodociągowy i kontener o pow. użytkowej 11,10 m². Wartość 

początkowa 280 455,65 zł.                                                                  

– Przepompownia ścieków wraz z kanałem tłocznym sanitarnym w miejscowości Postęp, wartość  

początkowa 425 898,02 zł. 

– Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku „agronomówki” w Koziegłowach, wartość 

początkowa 5 836,36 zł.  

– Działka nr 1197/1 położona w Pińczycach, na której znajduje się studnia strefowa o wart. 1 913,60 zł. 

– Fontanna na rynku w Koziegłowach o wartości 371 830,38 zł. 
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i) Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 11 
457 129,99, znajdująca się na działkach nr 6471 o pow. 0,3783 ha; 6473 o pow. 1,5382 ha; 6580 o 
pow. 0,1856 ha; 6581 o pow. 0,0958 ha, obręb Koziegłowy w użyczenie Zespołowi Usług 
Komunalnych w Koziegłowach          

j) Sieć światłowodowa w Gminie i Mieście Koziegłowy o długości 19, 544 km – wartość 949 744,42 zł.  

2. Dochody uzyskane z mienia Gminy w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 53 837,86 

Wpływy z innych opłat lokalnych w tym:  

Za zajęcie pasa drogowego 90 112,52 

Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) 0 

Za odpady komunalne 1 369 018,08 

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 796,87 

Dochody z najmu i dzierżawy 812 868,70 

Dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 985,06 

 

3. Gmina Koziegłowy posiada dwa udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie 
Oddział w Koziegłowach w łącznej wartości 4 000,00 zł.                                                                                                   

4. Drogi gminne, oświetlenia uliczne i inne inwestycje wykonane w okresie od 1.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. 

1) Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, jakości bazy 
dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w 
Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta” – przebudowa związana z adaptacją 
poddasza w budynku Przedszkola Publicznego na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz adaptacją 
pomieszczeń na parterze na kuchnię w Starej Hucie przy ul. Szkolnej 1 Postępowanie nr 4 

2) Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

3) Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie, ul. Słoneczna 

4) Część nr 1. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) w miejscowościach Gniazdów i Winowno – wariant rozszerzony. 

5) Część nr 2. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) w miejscowościach: Wojsławice, Nowa Kuźnica i Lgota Mokrzesz. 

7) Przebudowa drogi gminnej nr 595033 S – Koziegłowy, ul. Bema 

8) Przebudowa drogi gminnej nr 595056 S – Koziegłowy, ul. Kościuszki 

9) Zakup wyposażenia pomieszczeń (szatnia, gabinet logopedy, sale podstawowe) w ramach realizacji 
projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie, 
jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola 
w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta”. 

10) Zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej 
na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w 
Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w 
miejscowości Stara Huta”. 
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11) „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia” Część nr 2 – Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej część zachodnia Pałacu 
Biskupów. 

12) „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia”  – Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej część wschodnia Pałacu Biskupów. 

13) Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce, ul. Śląska  

14) Przebudowa drogi gminnej, ul. Jedyna w m. Pińczyce,  

15) Przebudowa drogi gminnej, ul. Podrzarze w m. Pińczyce  

16) Przebudowa drogi gminnej, ul. Rędzińska w m. Mysłów 

17) Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha w m. Koziegłówki  

Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2019 

18) Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego – Siedlec Duży, ul. Miodowa – wartość mapy 

sytuacyjno–wysokościowej do projektu  

19) Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicznego – Pińczyce, ul. Różana  

20) Projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ulicznego – Pińczyce, ul. Grabowa  

21) Budowa oświetlenia ulicznego – Pińczyce, ul. Akacjowa  

22) Budowa oświetlenia ulicznego – Pińczyce, ul. Różana     

23) Budowa oświetlenia ulicznego – Pińczyce, ul. Grabowa   

24) Budowa oświetlenia ulicznego – Stara Huta, ul. Myszkowska i Widokowa 

Inwestycje w zakresie projektów dróg gminnych w roku 2019 

Projekt budowlano-wykonawczy: 

25) Przebudowa drogi gminnej – Gniazdów, ul. Szkolna – w trakcie realizacji 

26) Przebudowa drogi gminnej – Siedlec Duży, ul. Sportowa  

27) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Kościelna  

28) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Wojsławicka  

 29) Przebudowa drogi gminnej – Oczko, ul. Miła  

30) Przebudowa drogi gminnej – Pińczyce, ul. Nadrzeczna  

31) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Bema  

32) Przebudowa drogi gminnej – Koziegłowy, ul. Kościuszki  

33) Przebudowa drogi gminnej – Mysłów, ul. Rędzińska  

Pozostałe: 

34) Projekt modernizacji instalacji gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach  

35) Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w m. Nowa Kuźnica  
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36) Zakup wiaty w m. Mysłów i dwóch altan w m. Siedlec Duży  

37) Dostawa i montaż zestawu zabawowego BS-201 – Rzeniszów  

38) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach  

39) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu 

Dużym  

5. Pozostałe środki trwałe: 

a) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach na dzień 31.12.2019 r.: 

Lp. Nazwa obiektu Ilość 
Wartość środka 

trwałego 

1 Komputer - 1 szt. 1 5 088,37 zł 

2 Opel 1 199 950,00 zł 

      205 038,37zł 

 

b) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Koziegłowach na dzień 

31.12.2019 r.: 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

1. Organy 1 1 625,00 

2. Wyparzarka 1 5 600,00 

3. Zmywarka 1 5 052,63 

4. Patelnia elektryczna 1 7 172,40 

5. Okap przyścienny 1 5 053,87 

6. Kuchnia gazowa 1 3 567,28 

7. Maszynka do mięsa 1 3 620,00 

8. Karuzela 1 4 730,00 

9. Budynek SP i LO 1 2 928 126,74 

10. Działka szkolna 1 29 760,74 

11. Budynek gimnazjum 1 5 218 967,14 

12. Dygestorium 1 3 660,00 

13. Maszyna do szycia 1 18 056,00 

14. Atlas treningowy 1 20 740,00 

15. Kurtyna dzieląca 1 10 248,00 

16. Pianino cyfrowe 1 5 250,00 
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17. Notebook 1 3 799,00 

18. Sztandar J.P. II i drzewiec 1 5 455,00 

19. Zestaw interaktywny 1 6 499,00 

20. Zestaw interaktywny 1 6 998,00 

 Razem  8 293 980,80 

c) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej 

na dzień 31.12.2019 r.: 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość 
Wartość środka 

trwałego 

 
1 Patelnia elektryczna 1               4 489,60 zł  

 
2 Kserokopiarka 1               4 743,00 zł  

 
3 Okap przyścienny 1               4 166,00 zł  

 
4 Komputer 1               4 995,90 zł  

 
5 Komputer laptop 1               3 833,00 zł  

 
6 Karuzela tarczowa "Staś" 1               4 477,22 zł  

 
7 Zestaw+serwe+Mac17Monitor 1               4 642,00 zł  

 
8 Rejestrator DR8H DVD 8 kanałowy 1               5 289,00 zł  

 
9 Dygestorium 1               4 850,00 zł  

 
10 Kopiarka 1               4 000,00 zł  

 
11 Tablica interaktywna 1               6 888,00 zł  

 
12 Tablica interaktywna 1               6 888,00 zł  

 
13 Tablica interaktywna 1               6 888,00 zł  

 
14 Tablica interaktywna 1               6 888,00 zł  

 
15 Rejestrator GANZ DR16H-DVD 1               4 797,00 zł  

 
16 Boisko sportowe 1           756 502,21 zł  

 
17 Budynek szkolny 1         3 774 264,08 zł  

 
18 Zmywarka 1               5 890,00 zł  

 
19 Sztandar 1               6 000,00 zł  

 
20 Sztandar 1               5 000,00 zł  

 
21 Zestaw placu zabaw 1             19 159,40 zł  

 
22 Działka 1             35 300,62 zł  

 
23 Komputery zestaw             25 230,20 zł  

 
           4 705 181,23 zł  
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d) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Pińczycach na 

dzień 31.12.2019 r.: 

 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

 
1 Tablica interaktywna 1                   6 900,00 zł  

 
2 Ekran "LED 42" 1                   6 000,00 zł  

 
3 Ksero-skaner 1                 10 583,73 zł  

 
4 Boisko sportowe 1               958 028,78 zł  

 
5 Kocioł c.o. 1                 40 020,88 zł  

 
6 Budynek szkoły 1           1 329 860,40 zł  

 
7 Działka szkolna 1                 22 777,10 zł  

 
8 Działka pod przedszkole 1                 12 360,64 zł  

 
9 Działka pod boisko szkolne 1                   8 788,60 zł  

 
10 Budynek przedszkola 1              104 420,00 zł  

 

11 
Pracownia do zajęć 

artystycznych 
1                 33 500,00 zł  

 12 Piec gazowy 1                               17 800,00 zł 

 
13 

Łącznik - zwiększenie wartości 

budynku 
1 1 283 556,78 zł 

 
  Razem             2 834 596,91 zł  

 

e) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej            

w Cynkowie na dzień 31.12.2019 r.: 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

 
1 Zmywarka 1              5 999,96 zł  

 
2 Traktorek gospodarczy 1              8 299,00 zł  

 
3 Plac zabaw 1            22 441,24 zł  

 
4 Kocioł c.o. 1            37 490,21 zł  

 
5 Boisko sportowe 1           684 339,95 zł  

 
6 Działka szkolna 1            62 784,63 zł  

 
7 Budynek szkoły 1           580 931,90 zł  

 
8 

Chodnik – zwiększenie wartości 

budynku 
1 3147,46 
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 9 Zestaw kolorowy ogród 1 43894,04 

 10 Huśtawka bocianie gniazdo 1 5916,96 

 11 Huśtawka kwartet 1 7692,06 

 12 Piramida liniowa 1 13947,14 

 
  Razem       1 476 884,55 zł  

 

f) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Gniazdowie na 

dzień 31.12.2019 r.: 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość 
Wartość środka 

trwałego 

 
1 Komputer laptop 1                       3 833,00 zł  

 
2 Plac zabaw 1                       8 515,60 zł  

 
3 Wentylacja 1                     66 000,00 zł  

 
4 Tablica interaktywna 1                       6 399,00 zł  

 
5 Tablica interaktywna 1                       5 700,00 zł  

 
6 Budynek szkolny 1                   237 087,27 zł  

 
7 Działka szkolna 1                     26 285,60 zł  

 
8 Zestaw interaktywny 1                       4 499,00 zł  

 
                       358 319,47 zł  

 

g) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej                               

w Koziegłówkach na dzień 31.12.2019 r.: 

 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

 
1 Wyciskanie siedzące i wyciąg górny 1             9 174,85 zł  

 
2 Orbitrek eliptyczny i narty biegówki 1             9 174,85 zł  

 
3 Podciąg nóg i twister 1             7 112,23 zł  

 
4 THJ - B28 motyl 1             5 242,77 zł  

 
5 Kocioł c.o. 1             6 119,00 zł  

 
6 Boisko sportowe 1          899 997,21 zł  

 
7 Działka zabudowana budynkiem szkoły 1            33 336,64 zł  

 
8 Budynek szkoły 1          135 375,62 zł  
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9 
Lokal mieszkalny w SP oddany na adaptację   na 

salę oddz. przedszkolnego 31.12.2014 
1             8 644,91 zł  

 
         1 114 178,08 zł  

 

h) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej   

 w Siedlcu  Dużym na dzień 31.12.2019 r.: 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

 
1 Plac zabaw 1         71 052,51 zł  

 
2 Budynek szkolny 1       598 505,16 zł  

 
3 Działka szkolna 1         72 120,96 zł  

 
1 Laptop 1           3 833,00 zł  

 
          745 511,63 zł  

 

i) Wykaz środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Przedszkola z Oddziałami 

integracyjnymi w Koziegłowach na dzień 31.12.2019 r.: 

 

     
 

 

Lp. Nazwa obiektu Ilość Wartość środka trwałego 

 

 
1 Zestaw maluch-wyp.pl. zabaw 1         19 217,44 zł  

 

 
2 Komputer 1           3 833,00 zł  

 

 
3 Budynek Stara Huta 1        224 556,84 zł  

 

 
4 Działka  w Starej Hucie 1         30 240,00 zł  

 

 
5 Lokomotywa z tunelem 1           7 817,83 zł  

 

 
6 Wagonik otwarty 1           3 995,00 zł  

 

 
7 Wagonik zamknięty 1           5 217,82 zł  

 

 
8 Przepompownia ze sterow. do pompy 1           3 800,00 zł  

 

 
9 Piec konwekcyjny Roller Grill 1           3 660,00 zł  

 

 
10 Działka w Koziegłowach 1           5 519,60 zł  

 

 
11 Robot kuchenny 1           4 600,00 zł  

 

 
12 Karuzela (Huta Stara) 1           6 000,00 zł  

 

 
13 Tor światło dźwiękowe 1           5 774,85 zł  

 

 
14 Wyspa światło wodna 1           4 512,87 zł  
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15 Prysznic świetlny 1           4 216,44 zł  

 

 
16 Samochód osobowy Volkswagen 1           8 600,00 zł  

 

 
17 Altana 1         12 300,00 zł  

 

 
18 Bieżnia 1           9 163,50 zł  

 

 
19 Zestaw BIOFEEDBACK 1           5 658,00 zł  

 

 

20 Materiały do percepcji zmysłowej 1           4 300,00 zł  
 

 
 

 21 Kserokopiarka Ricoh MPC 2011 1 10 036,80 zł  

 22 Sokowirówka 1 6 226,75 zł  

 23 Przenośny system nagłośnieniowy YAMAHA STAGEPAS 600i 1 3 813,00 zł  

 24 Piec konwekcyjno-parowy 10xGN 1/1 1 28 348,04 zł  

 
                                421 407,78 zł 

 
 

j) Wykaz środków trwałych znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Usług Komunalnych  w 

Koziegłowach – stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

LP. 

Środek trwały znajdujący się   

w trwałym zarządzie 

Data przyjęcia 

na stan 

SYMBOL 

KŚT 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA  

1. Nieruchomość zabudowana (zbiornik 

wyrównawczy w Markowicach) 

02-01-2008 211                              150 000,00 zł 

2. Nieruchomość zabudowana (zbiornik 

wyrównawczy w Markowicach) 

02-01-2008 211                              150 000,00 zł 

3. Ogrodzenie terenu Markowice 02-01-2008 211                                10 000,00 zł 

4. Studnia głębinowa Koziegłowy 02-01-2008 211                              160 000,00 zł 

5. Ogrodzenie terenu Koziegłowy 02-01-2008 211                                20 000,00 zł 

6. Oświetlenie terenu Koziegłowy 02-01-2008 211                                  4 000,00 zł 

7. Studnia głębinowa Pińczyce 02-01-2008 211                              100 000,00 zł 

8. Studnia głębinowa Pińczyce 02-01-2008 211                                90 000,00 zł 

9. Zbiornik dwukomorowy Pińczyce 02-01-2008 211                                70 000,00 zł 

10. Budynek stacji Pińczyce 02-01-2008 211                              220 000,00 zł 

11. Ogrodzenie terenu Pińczyce 02-01-2008 211                               13 000,00 zł 

12. Oświetlenie terenu Pińczyce 02-01-2008 211                                13 000,00 zł 

13. Droga wewnętrzna Pińczyce 02-01-2008 211                                   9 000,00 zł 
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14. Studnia głębinowa Rzeniszów 02-01-2008 211                              150 000,00 zł 

15. Budynek stacji Rzeniszów 02-01-2008 211                              170 000,00 zł 

16. Ogrodzenie terenu Rzeniszów 02-01-2008 211                                 12 000,00 zł 

17. Droga wewnętrzna Rzeniszów 02-01-2008 211                  12 000,00 zł 

18. Targowisko gminne w Koziegłowach  02-01-2008 291                          1 377 595,23 zł 

19. Przepompownia ścieków wraz z kanałem 

tłocznym w miejscowości Postęp 

02-01-2008 211                              425 898,02 zł 

20. Zbiornik wyrównawczy Koclin 02-01-2008 211                              310 808,60 zł 

21. Kontener Koziegłówki–Mysłów–Osiek 31-12-2008 211                                60 710,79 zł 

22. Przepompownia  Koziegłówki–Mysłów–Osiek 31-12-2008 211                                 35 327,00 zł 

23. Ogrodzenie Koziegłówki–Mysłów–Osiek 31-12-2008 211                                  6 433,59 zł 

24. Kontener Koziegłowy–Rosochacz–Siedlec Duży 31-12-2008 211                                11 770,00 zł 

25. Przepompownia Koziegłowy–Rosochacz–

Siedlec Duży 

31-12-2008 211                                 36 573,67 zł 

26. Ogrodzenie Koziegłowy–Rosochacz–Siedlec 

Duży 

31-12-2008 211                                  6 916,95 zł 

27. Przepompownia Koziegłowy–Gniazdów 31-12-2008 211                              234 537,60 zł 

28. Ogrodzenie Koziegłowy–Gniazdów  31-12-2008 211                                   4 325,92 zł 

29. Komora żelbetowa Koziegłowy– Gniazdów 31-12-2008 211                                   3 724,79 zł 

30. Zbiornik wodociągowy Mzyki–Wylągi 31-12-2008 211                                 63 488,44 zł 

31. Przepompownia kontenerowa-Mzyki–Wylągi 31-12-2008 211                              211 360,62 zł 

32. Ogrodzenie Mzyki–Wylągi  31-12-2008 211                                   5 606,59 zł 

33. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Koziegłowy 11-08-2008 211                                  5 836,36 zł 

34. Działka 7466/19 pod budynkiem gospodarczym 

przy MGOPK 

09-05-2008 0-030                                      753,92 zł 

35. Działka 5758 pod budynkiem Agronomówki 

Koziegłowy 

09-05-2008 0-030                                        80,26 zł 

36. Działka 7291 pod budynkiem mieszkalnym 

Koziegłowy ul. Woźnicka 

09-05-2008 0-030                                   5 593,36 zł 

37. działka 619 pod budynkiem komunalnym w 

Mysłowie 

09-05-2008 0-030                                      567,96 zł 

38. Działka 558,559,561 pod budynkiem 

komunalnym w Pińczycach 

09-05-2008 0-030                                      716,95 zł 
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39. Działka (392/2) 392/4 pod  budynkiem 

komunalnym w Lgocie Górnej (Mokrzesz) 

09-05-2008 0-030                                      585,11 zł 

40. Działka 1427/1,1425/2 pod budynkiem 

komunalnym w Winownie 

09-05-2008 0-030                                      693,12 zł 

41. Działka 5773 pod  budynkiem komunalnym w 

Koziegłowach 

09-05-2008 0-030                                      108,68 zł 

42. Działka nr 359/1 o pow. 537 m2 w Mysłowie 31-12-2008 0-030                                      250,00 zł 

43. Działka nr 973 o pow. 731 m2 w Koziegłowach 31-12-2008 0-030                                      600,00 zł 

44. Działka nr 5659o pow. 3117 m2 w Koziegłowach 31-12-2008 0-030                                   3 200,00 zł 

45. Działka nr 1419/2 o pow. 559 m2 w 

Koziegłowach 

31-12-2008 0-030                                  3 345,00 zł 

46. Dziaka nr 61/10 pow. 0,1268 ha położona        

w m. Postęp 

26-02-2009 0-030                                   6 340,00 zł 

47. Działka 7192/4 przy ul. Świętokrzyskiej 19 GR72244/10/08 0-030                                 29 990,00 zł 

48. Działka 8175/4, gdzie znajduje się studnia     

Koziegłowy 

GR 72244/3/08 0-030                                 19 000,00 zł 

49. Działka nr 8258, gdzie znajduje się teren        

targowiska 

GR 72244/11/08 0-030                              150 000,00 zł 

50. Działka nr 174/8 zbiornik Markowice GR 72244/1/08 0-030                                   2 500,00 zł 

51. Działka nr 175/5 zbiornik Markowice GR 72244/1/08 0-030                                   2 500,00 zł 

52. Działka nr 311/2,312/2,308/3,309/3,309/2     

na ujęciu Rzeniszów 

GR 72244/4/08 0-030                                 18 527,00 zł 

53. Działka nr 152/1, gdzie znajduje się zbiornik i 

ogrodzenie w Koclinie 

GR 72244/5/08 0-030                                   1 500,00 zł 

54. Działka nr 379/2 na ujęciu Pińczyce GR 72244/2/08 0-030                                40 000,00 zł 

55. Działka nr 1197/1 Pińczyce o pow. 49 m2 GR.6844.3.2014.  0-030                                   1 913,60 zł 

56. Budynek mieszkalny Koziegłowy,                      ul. 

Woźnicka 35 

09-05-2008 110                                 19 944,57 zł 

57. Budynek komunalny w Mysłowie 09-05-2008 110                                 40 268,66 zł 

58. Budynek komunalny w Pińczycach 09-05-2008 110                                 58 441,68 zł 

59. Budynek komunalny w Lgocie Górnej          

(Mokrzesz) 

09-05-2008 110                                 87 350,84 zł 

60. Budynek komunalny w Winownie 09-05-2008 110                                 28 976,77 zł 

61. Budynek komunalny w Koziegłowach,              

ul. 3 Maja 10 

09-05-2008 110                                 84 950,56 zł 
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62. Budynek gosp. przy MGOPK, ul. Żarecka (baza) 09-05-2008 109                                 9 846,30 zł 

63. Budynek administracyjno–biurowy,                   

ul. Zamkowa w Koziegłowach 

09-05-2008 110                                 31 771,30 zł 

64. Budynek mieszkalny Koziegłowy,                      

ul. Świętokrzyska 19 

02-01-2008 110                                 17 010,43 zł 

65. Budynek administracyjno–socjalny                    

w Koziegłowach, ul. Kościuszki 

02-01-2008 105                              347 883,94 zł 

 stan na 31.12.2019 r.                              5 359 990,32 zł 

 

k) Wykaz składników majątkowych Gminy i Miasta Koziegłowy oddanych w użytkowanie i Zarząd do 

Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach  

  Składnik majątkowy wartość 

1.  Działka nr 6471 10 214,67zł 

 Działka nr 6473 41 533,73zł 

 Działka nr 6580 1 299,20zł 

 Działka nr 6581 287,40zł 

 
Budynek technologiczno – socjalny obiekt 2 

       1 432 092,09 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – pompownia ścieków obiekt 3 

          403 361,19 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – reaktor biologiczny obiekt 5A2 

          395 651,29 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – Komora pomiarowa i wody techn. Obiekt 6/8 

          409 068,26 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – Stanowisko zlewne ścieków dowożonych obiekt 9 

            91 202,41 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – komora stabilizacji osadu obiekt 11 

          177 057,97 zł  

 
Zbiorniki na ciecze – komoro wodomierzowa obiekt 21 

          116 767,86 zł  

 
Budynek – stacja dmuchaw obiekt 10 

          428 480,23 zł  

 
Budynek parterowy o wym. 12,9x4 m i wys. 5m (szalet miejski) 

          243 078,75 zł  

 
Podgrzewacz elektryczny 

              1 068,79 zł  

 
Baterie umywalkowe 

                 494,82 zł  

 
Zlewozmywak 

                 257,78 zł  

 
Umywalki 

                 711,70 zł  

 
Umywalka dla niepełnosprawnych 

                 301,55 zł  

 
Postument do umywalek 

                 349,48 zł  
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Ustępy 

              1 477,79 zł  

 
Ustęp dla niepełnosprawnych 

                 523,98 zł  

 
Pisuar 

                 372,94 zł  

 
Suszarka do rąk  

              2 142,00 zł  

 
Pojemnik na ręczniki papierowe 

                 612,00 zł  

 
Pojemnik na papier toaletowy 

                 510,00 zł  

 
Pojemniki na mydło  

                 408,00 zł  

 
Kosze na śmieci 

                 459,00 zł  

 
Pochwyty dla niepełnosprawnych 

                 510,00 zł  

 
Grzejniki konwektorowe 

              2 234,62 zł  

  

Kanalizacja deszczowa Rzeniszów 

97 780,10 zł 

  

Wodociąg Cynków, Rzeniszów, Krusin 

819 704,60 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy-tranzyt 

158  677,00 zł 

  

Wodociąg Rzeniszów-Markowice 

1 036 744,70 zł 

  

Wodociąg Pińczyce 

650 622,10 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy, Rosochacz, Siedlec 

1 024 186,68 zł 

  

Wodociąg Gliniana Góra, Lgota Górna, Postęp 

1 272 014,55 zł 

  

Wodociąg Winowno 

465 174,96 zł 

  

Wodociąg Koziegłówki 

2 164 625,09 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy 

351 602,53 zł 

  

Wodociąg Lgota Mokrzesz, Oczko, Nadwarcie 

1 191 229,58 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy – etap IV 

104 251,05 zł 

  

Wodociąg Mzyki – Wylągi 

713 258,32 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy – etap V 

64 121,93 zł 

  

Wodociąg Wojsławice 

535 487,04 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy – etap VII 

74 726,86 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy – etap VI 

77 266,83 zł 

  

Wodociąg Koziegłowy, Gniazdów 

837 290,13 zł 
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Wodociąg Koziegłowy ul. Plebańska 

66 257,00 zł 

 Wodociąg Rosochacz, Kuźnica Bory 238 144,17 zł 

 Wodociąg tranzyt Koziegłowy Rosochacz 66 162,00 zł 

 Wodociąg Pińczyce Huta Szklana 197 908,52 zł 

 Wodociąg Koziegłowy Osiedle 177 513,67 zł 

 Wodociąg Miłość 216 498,26 zł 

 Wodociąg Koziegłowy etap VIII 

  

97 787,97 zł 

 Wodociąg Koziegłowy 81 656,46 zł 

 Wodociąg Siedlec ul. Sportowa, Koziegłowy, Rosochacz 198 473,88 zł 

 Kanalizacja deszczowa w Pińczycach ul. Szpitalna 406 933,98 zł 

 Kanalizacja sanitarna w Postępie 3 045 374,06 zł 

 Wodociąg Koziegłowy, Rosochacz, Gęzyn 110 679,35 zł 

 Wodociąg Koziegłowy – etap IX 89 227,24 zł 

 Wodociąg Koziegłowy Rosochacz ul. Poprzeczna 35 331,52 zł 

 Wodociąg Koziegłowy – Wojsławice 87 202,72 zł 

 Wodociąg Koziegłowy ul. Woźnicka – awaryjne przedłużenie 13 331,98 zł 

 Wodociąg Koziegłowy ul. Woźnicka na terenie skażonym olejem napędowym 30 527,18 zł 

 Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągu grupowego Pińczyce 168 891,42 zł 

 Wieża ciśnień Koziegłowy 303 758,40 zł 

 Lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Mysłowie o pow. 73,58 m2  

 Lokal mieszkalny w budynku komunalnym w Markowicach o pow. 57m2  

 Dwa lokale mieszkalne i klatka schodowa w budynku przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym 

o pow. 66 m2 oraz 50 m2 

 

 Sieć wodociągowa przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach 41 613,94 zł 

 Sieć wodociągowa: Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Oczko 4 312,81 zł 

 Sieć wodociągowa, ul. Letniskowa w Koziegłowach  6 881,09 zł 

 Sieć wodociągowa ul. Akacjowa w Lgocie Nadwarciu 12 413,66 zł 

 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i ul. 3 Maja w Koziegłowach 55 045,08 zł 

 Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Glinianej Górze 78 031,07 zł 

 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Św. Floriana w Markowicach  45 970,22 zł 

 Sieć wodociągowa przy ul. Polnej w Koziegłowach  6 350,00 zł 

 Sieć wodociągowa przy drodze wewnętrznej dz. nr 2577/9 w Koziegłowach (ul. Lipowa) 3 842,27 zł 

 Sieć wodociągowa przy ul. Letniskowej w Koziegłowach  4 500,00 zł 

 Budowa wodociągu grupowego Pińczyce. Sieć wodociągowa w ul. Rzecznej w m. Postęp 41 450,76 zł 

 Budowa sieci wodociągowej w Koziegłowach na działkach 5790 i 5840/7, ul. Częstochowska 36 016,93 zł 

 Budynek technologiczno – socjalny "obiekt 2" oczyszczalni w Koziegłowach ul. Żarecka 1 432 092,09 zł 

 Wizualizacja z oprogramowaniem  21 474,13 zł 

 Linia odwadniania osadu  460 4800,43 zł 

 Sito-piaskownik – obiekt nr 2 203 880,12 zł 

 Wentylacja – obiekt nr 2 107199,76 zł 

 Przyczepa  32 211,19 zł 

 

 Zbiorniki na ciecze w pompowni ścieków-obiekt nr 3 403 361,19 zł 
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 Maszyny i urządzenia pompy z innymi urządzeniami w pompowni – obiekt nr 3 192 775,44 zł 

 Zbiorniki na ciecze w reaktorze biologicznym – obiekt nr 5A2 395 651,29 zł 

 Pompy z żurawiami w reaktorze biologicznym– obiekt nr 5A2 69 790,92 zł 

 Mieszadła w reaktorze biologicznym – obiekt nr 5A2 44 558,82 zł 

 Zastawki w obiekcie nr 5A2 67 348,73 zł 

 Napowietrzanie w obiekcie nr 5A2 124 013,09 zł 

 Zgarniacz typu Zickert w obiekcie nr 5A2 375 797,26 zł 

 Zbiorniki na ciecze w komorze pomiarowej i wody technologicznej – obiekt 6/8 465 377,94 zł 

 Przepływomierz elektrostatyczny w komorze pomiarowej i wody technologicznej – obiekt 6/8 56 309,68 zł 

 Wylot do odbiornika – obiekt nr 7 30 931,51 zł 

 Zbiornik na ciecze – obiekt 9 91 202,41 zł 

 Stacja zlewcza w obiekcie nr 9 207 840,71 zł 

 Stacja dmuchaw – obiekt nr 10: budynek, dmuchawy, rozdzielnia i wentylacja 756 054,51 zł 

 Komora stabilizacji osadu (zbiornik na ciecze i mieszadło) – obiekt 11 186 175,32 zł 

 Komora wodomierzowa (zbiornik na ciecze i wodomierz wraz z filtrem i izolatorem przepływu) 

– obiekt  nr 21 

127 600,97 zł 

 Agregat prądotwórczy  171 793,03 zł 

 Fundament pod agregat  16 258,34 zł 

 Ogrodzenie oczyszczalni 82 108,62 zł 

 Oświetlenie oczyszczalni 125 618,07 zł 

 Stacja Transformatorowa – zasilanie energetyczne 593 204,05 zł 

 Drogi, place i chodniki wewnętrzne 803 392,71 zł 

 Kanały – rurociąg tłoczny 424 355,63 zł 

 Rurociąg odpływowy po trasie Ścieków 262 899,82 zł 

 Rurociągi technologiczne wewnętrzne 479 456,23 zł 

 Kanalizacja wewnętrzna  257 236,68 zł 

 Rurociąg wody 329 095,98 zł 

 System antywłamaniowy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach  8 228,70 zł 

 Monitoring wizyjny oczyszczalni ścieków w Koziegłowach  16 641,90 zł 

 Nieruchomość nr ew. 6471 o pow. 0,3783 ha  10 214,67 zł 

 Nieruchomość nr ew. 6473 o pow. 1,538 ha 41 533,73 zł 

 Nieruchomość nr ew. 6580 o pow. 0,1856 ha  1 299,20 zł 

 Nieruchomość nr ew. 6581 o pow. 0,0958 ha 287,40 zł 

 Sieć wodociągowa przy ul. Spacerowej w Cynkowie na dz. nr 2451/10 i nr 2451/11 19 500 zł 

 Szalet Miejski Koziegłowy, ul. Kościelna 2A 255 513,20 zł 

 Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Poręba w Cynkowie 11 636,15 zł 

 Fontanna 371 830,38 zł 

 Tablica informacyjna na oczyszczalni UGiM/Dz.XVII-336  
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 Sieć wodociągowa o długości 163 mb przy ul. Krótkiej w Lgocie Nadwarcie 25 412,50 zł 

 Sieć wodociągowa przy ul. Warpie w Koziegłówkach na działce nr 523/1 45 836,00 zł 

 Sieć wodociągowa Lgota Nadwarcie ul. Krótka 2 5412,50zł 

 
Sieć kanalizacyjna w m. Lgota Nadwarcie        2 846 875,70 zł  

 
Sieć wodociągowa w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna           521 639,36 zł  

 
Sieć kanalizacyjna w m. Lgota Nadwarcie – zwiększenie wartości             73 062,00 zł  

 
Oświetlenie           125 618,07 zł  

 
Drogi, place i chodniki wewnętrzne           803 392,71 zł  

 
Ogrodzenie             82 108,62 zł  

 
Drogi, place i chodniki wewnętrzne – zwiększenie wartości           102 022,35 zł  

 
Fontanna (Rynek w Koziegłowach)           371 830,38 zł  

 
Agregat prądotwórczy + fundament (19941,02) 

          188 051,37 zł  

 

 
Maszyny i urządzenia pompy z innymi urządzeniami – pompownia ścieków obiekt 3 

          192 775,44 zł  

 

 
Dmuchawy – stacja dmuchaw obiekt 10 53 689,32zł 

 
Wentylacja – budynek techn.–socjalny – obiekt 2 107 199,76zł 

 
Wentylacja – stacja dmuchaw – obiekt 10 162 983,34zł 

 
Rozdzielnia – stacja dmuchaw obiekt 10 

          257 590,62 zł  

 

 
Stacja transformatorowa - zasilenie energetyczne 

          593 204,05 zł  

 

 System antywłamaniowy 

 

              8 228,70 zł  

 

 Monitoring wizyjny 

 

            16 641,90 zł  

 

 Linia odwadniania osadu (prasa, silos, stacja polielektrolitu, przenośniki, inne)  - budynek techn.-

socjalny – obiekt 2 
          460 488,43 zł  

 
Sitopiaskownik  – budynek techn.–socjalny – obiekt 2           203 880,12 zł  

 Reaktor biologiczny – obiekt 5A2           681 508,82 zł  

 
Przepływomierz elektrostatyczny – komora pomiarowa i wody technolog. Obiekt 6/8             56 309,68 zł  

 
Wylot do odbiornika – obiekt 7             30 931,51 zł  

 
Stacja zlewcza – stanowisko zlewne ścieków dowożonych – obiekt 9           207 840,71 zł  

 
Mieszadło – komora stabilizacji osadu – obiekt 11               9 117,35 zł  

 
Wodomierz wraz z filtrem i izolatorem przepływu – obiekt 21             10 833,11 zł  

 
Przyczepa – budynek techn.-socjalny – obiekt 2 

            32 211,19 zł  

 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach – lokal  

 Budynek Szkoły Podstawowej w Mysłowie – lokal  

 Budynek Szkoły Podstawowej w Markowicach – lokal  

 Budynek Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym – lokal  
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 Budynek Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym – lokal  

 Budynek Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach – lokal  

 Wizualizacja z oprogramowaniem 21 474,13zł 

 

l) wykaz środków trwałych według stanu na 31 grudzień 2019 roku w Gminno-Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

L.p. Nazwa środka trwałego Jedn. Wartość 

1 2 3 4 

1 Kopiarka  szt. 6 954,00 

2 Serwer  szt. 5 258,20 

3 
Zestaw komputerowy  

 
szt. 4 899,00 

6 Notebook szt. 3 509,00 

7 Notebook szt. 3 509,00 

8. Instalacja hydrantowa szt. 5 615,89 

9. Piec C.O. szt. 6 033,15 

10. Schodołaz szt. 16 000,00 

11. Instalacja alarmowa szt. 5 991,42 

12. Pojazd samochodowy szt. 213 339,50 

13. Garaż szt. 33 947,36 

14 Urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP szt.  5 535,00 

15 Zestaw komputerowy szt. 4 260,16 

16 Zestaw komputerowy szt. 3 774,60 

17 Bieżnia Kettler szt.  4550,00 

 Razem: x 323 176,28 

 

6. Obrót gruntami w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.    

6.1 Gmina i Miasto Koziegłowy nabyła: 

Nr działki Powierzchnia 

[ha] 

Miejscowość Podstawa nabycia Uwagi 

198/1 0,0016 Koziegłówki Decyzja GR.6831.59.2018  

199/1 0,0023 Koziegłówki Decyzja GR.6831.59.2018  

215/1 0,0877 Pustkowie Lgockie Decyzja GR.6831.60.2018  

5790 0,2250 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.114.2018 
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212 1,1200 Cynków Decyzja 

NWXV.7510.1.110.2018 

 

6823/1 0,1536 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.115.2018 

 

6823/3 0,0573 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.115.2018 

 

7804/2 0,1128 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.115.2018 

 

3599 0,4707 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.186.2016 

 

4359 0,2095 Koziegłowy Decyzja 

NWXV.7510.1.186.2016 

 

1036/14 0,0294 Nowa Kuźnica GR.6831.33.2019  

11/1 0,0046 Mysłów GR.6831.24.2019  

7291 0,0422 Koziegłowy Rep. A Nr 4125/19 Udział w prawie 

własności nieru-

chomości wyno-

szący 24/96  

1804/1 0,1614 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1804/4 0,1463 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1810/2 0,1396 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1811/2 0,1604 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1812/4 0,2508 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1813/2 0,2186 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1814/2 0,2269 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1817/2 0,2805 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1818/2 0,2535 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1819/2 0,2609 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.25.2016 

 

1805/2 0,1522 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.27.2016 

 

1779/6 0,0032 Gniazdów–Mzyki Decyzja 

NWXV.7510.1.27.2016 

 

 

6.2 Gmina  i Miasto Koziegłowy zbyła: 

1. Decyzją Nr 161 z dnia 31 marca 2016 r. Nr DAP-WPK-0158-417/2016/ICh Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność decyzji Wojewody Częstochowskiego z 

dnia 25 października 1991 r. nr GKG.IV.7228/LV/31/91, sprostowanej postanowieniem 

Wojewody Częstochowskiego z dnia 25 maja 1992 r. nr GKG.IV.7228/A/LV/1/92, w części 

stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieodpłatnie przez Miasto Koziegłowy własności 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb Koziegłowy jako 

działka nr 8175/4 w związku z czym należało wygasić decyzji Burmistrza Gminy i Miasta 
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Koziegłowy z dnia 2 stycznia 2008 r. nr GR.72244/3/08 w sprawie oddania w trwały zarząd 

Zespołowi Usług Komunalnych w Koziegłowach nieruchomości gruntowej o pow. 0,2437 ha 

położonej w Koziegłowach stanowiącej działkę o nr 8175/4 k. m. 39. 

2. Decyzją nr 156 z dn. 30.03.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DAP-WPK-

0158-416/2016/Ich. uchylono decyzję Wojewody Częstochowskiego stwierdzającą nabycie 

Działka nr 8172/1 o pow. 1646 ha obręb Koziegłowy 

3. Decyzją nr 154 z dn. 30.03.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DAP-WPK-

0158-414/2016/Ich uchylono decyzję Wojewody Częstochowskiego stwierdzającą nabycie 

Działka nr 8171/1 o pow. 0,3091 ha obręb Koziegłowy 

4. Decyzją nr 155 z dn. 30.03.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DAP-WPK-

0158-415/2016/Ich uchylono decyzję Wojewody Częstochowskiego stwierdzającą nabycie 

Działka nr 8171/1 o pow. 0,0980 ha obręb Koziegłowy 

6.3. Podziały i scalenia 

– Decyzją Starosty Myszkowskiego Nr GR.6620.2.10.2019 z dn. 14.03.2019 r. podzielono działkę nr  

5465 obręb Koziegłowy o pow. 1,3956 ha (zamczysko) na działki 5465/1 o pow. 1,2833 ha, 5465/2 o 

pow. 0,0470 ha, 5465/3 o pow. 0,0653 ha (podział miał na celu wydzielenie działek pod wodami 

płynącymi). 

– Decyzją Nr GR. 6831.26.2019 z 8.10.2019 r. podziałowi uległa działka nr 672 o pow. 1,0563 ha obręb 

Winowno na działki 672/1 o pow. 0,3670 ha, 672/2 o pow. 0,6983 ha. 

6.4. Trwały Zarząd 

– Decyzją GR.6844.1.2019 z dn. 10.01.2019 r. przekazano Szkole Podstawowej w Pińczycach 

wybudowany pomiędzy szkołą, a przedszkolem na działkach 559, 560 łącznik. 

– Decyzją zmieniającą  GR.72244/10/08 z dn. 24.01.2019 r. zmieniono  decyzję Nr GR.72244/10/08 z 

dnia 2.01.2008 r. w ten sposób, zmianie ulega nr działki z „7129/2 o pow. 0,1182 ha” na „7129/4 o 

pow. 0,1171 ha” oraz opłata roczna”. Zmiana była konsekwencją decyzji ZRID dot. DW 789 

– Decyzją GR7244/3/08 z dn. 30.05.2019 r. uchylono decyzję GR 72244/3/08 z dn. 2.01.2008 r. z uwagi 

na wydanie Decyzji Ministra MSWIA. DAP-WPK-0158-417/2016/Ich. 

– Decyzją GR.6844.2.2019 z dn. 31.05.2019 r. przekazano ZUK w trwały zarząd niewydzieloną część 

nieruchomości zabudowanej – działki 8175/7 o pow. 0,2437 ha.  

6.5. Użyczenie 

W dniu 2.08.2019 r., umową Nr GR.6850.1.2019 użyczono niewydzieloną część nieruchomości dz. nr 

931/4, obręb Lgota Górna, Stowarzyszeniu Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – w celu 

realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości 

Lgota Górna, w ramach aplikowania i realizacji projektu ze środków zewnętrznych – konkursu 

grantowego pt. „Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej z obszaru 

Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury”. 

6.6. Najem i Dzierżawa – wykaz podano w załączniku 

6.7.. Użytkowanie Wieczyste – Gmina i Miasto Koziegłowy posiada 0,9716 ha gruntów oddanych w 

użytkowaniu wieczystym.  
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 1 oraz art. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2019 poz. 916 ze zm.), 

w związku z art. 217§2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2018 poz. 2096). 

Przekształceniu uległy następujące nieruchomości: 

1. Dz. nr 5767/4 o pow. 0,0942 ha, obręb Koziegłowy 

2. Dz. nr 5699/1 o pow. 0,1625 ha, obręb Koziegłowy 

3. Dz. nr 7147 o pow. 0,2049 ha, obręb Koziegłowy 

4. Dz. nr 19/19 o pow. 0,1932 ha, obręb Koziegłówki 

5. Dz. nr 5767/5 o pow. 0,0948 ha, obręb Koziegłowy 

6. Dz. nr 5761/1 o pow. 0,1102 ha, obręb Koziegłowy 

7. Dz. nr 6075/9 o pow. 0,0697 ha, obręb Koziegłowy 

8. Dz. nr 5761/8 o pow. 0,0318 ha, obręb Koziegłowy 

9. Dz. nr 8737 o pow. 0,0456 ha, obręb Koziegłowy 

Wykaz działek w dzierżawie rolników indywidualnych 

Lp.  Położenie gruntu Nr działki Powierzchnia działki 

w hektarach  

1. Mysłów 813 

818 

0,0500 

0,9300 

2. Pińczyce 800/2 

809 

810 

808 

2,3705 

1,4485 

1,4465 

1,0142 

3. Koziegłowy 6821 0,6871 

4. Markowice  

Markowice 

Wojsławice 

37/2 

41 

121 

0,8081 

1,6178 

1,1037 

5. Osiek 326 

328 

335 

2,2450 

2,3010 

1,0424 

6. Koziegłowy 7030 

7037 

7040 

7043 

7046 

7050 

7053 

0,0821 

0,3182 

0,3403 

0,1930 

0,1204 

0,0770 

0,0837 

8. Koziegłowy 1933 0,6446 

9. Gniazdów-Mzyki 3336/1 

3338/1 

3339/1 

3341 

3343 

3345 

3346/1 

3347/1 

3348 

3349/1 

2,5287 
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10. Koziegłowy 8700 0,7917 

11. Mysłów 

 

Pińczyce 

587 

800 

813 

812/3 

0,5700 

0,4200 

1,2468 

0,5684 

12. Gniazdów-Mzyki 1446 0,2877 

13. Gniazdów-Mzyki 

Koziegłowy 

 

4003 

4004 

1570 

3586 

0,2821 

0,2208 

0,0974 

0,0840 

14. Koziegłowy 1870 

1864 

0,0309 

0,3673 

15. Osiek 

Mysłów 

15/2 

233 

1.2950 

0,4000 

16. Mysłów 206 

182 

202 

1.8000 

1.5500 

0,5600 

17. Koziegłowy 1932 0,3608 

18. Koziegłowy 2278 0,9227 

19 Siedlec Duży 11/2 

12/2 

0,8114 

0,8257 

20 Mysłów 174/2  1,0002 

21 Gniazdów-Mzyki 1480 

2733 

0,5289 

0,2288 

22 Stara Huta 144 

157 

0,7400 

0,1500 

 

24 Lgota Górna 275 0,2092 

25 Gniazdów-Mzyki 780 

925 

2210 

2211 

2526 

2527 

0,2849 

0,2236 

0,2085 

0,2149 

0,1591 

0,1535 

26 Gniazdów-Mzyki 2314 0,2743 

27 Koclin 163 0,2209 

28 Koziegłowy 2603 0,8931 

29 Koziegłowy 4231 0,1306 

30 Koziegłowy 4687 0,2811 

31 Koziegłowy 1864 0,3673 

32 Koziegłowy 2162 0,3573 

33 Miłość 201 0,9910 

Razem 38,1386 ha 

 

Umową GR.6845.11.2019 z dn. 02.12.2019 r. wydzierżawiono niewydzieloną część nieruchomości dz. 

nr 619 obręb Mysłów o pow. 15 m2 . Porozumieniem Nr GR.6845.11.2019 z dn. 02.12.2019 r. 

rozwiązano umowę. 
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Wykaz najemców i dzierżawców lokale i działki 

Lp.  Położenie gruntu Nr działki Pow. działki [ha]/lokalu [m2] 

1. Gniazdów Dom Ludowy,  

ul. Szkolna 11 – lokal 

3192 104,39 m2 

2. Gniazdów – Dom Ludowy, 

 ul. Szkolna 11 – lokal 

3192 103,95 m2 

Budynek Gminny – Cynków,  

ul Strażacka 5 – lokal 

1976/7 69,35 m2 

3. Mzyki 697/1 0,0030 ha 

4 Mysłów 59/2 0,0030 ha 

5. Koziegłówki 21/30 0,0002 ha 

6. Rzeniszów 312/2 0,0204 ha 

7 Markowice lokal  286/1 68,30 m2 

8. Szopo-garaż w Gniazdowie 2366/2 0,0271 ha 

9 Mysłów - 150m2 w budynku byłego 

ośrodka zdrowia z przeznaczeniem  

na magazyn 

59/3 150 m2 w budynku byłego ośrodka 

zdrowia z przeznaczeniem  

na magazyn 

10 Gniazdów-Mzyki działka zabudowana 

budynkiem o pow. zabudowy 99 m2 

16 0,2559 ha działka zabudowana 

budynkiem o pow. zabudowy 99 m2 

11 Pomieszczenia o pow. 160 m2  

w budynku Koziegłowy ul. 3-Maja 33 

7087/17 Pomieszczenia o pow. 160 m2 

12 Lokal nr 7 w budynku Koziegłowy  

ul. 3-Maja 33 

7087/17 Lokal nr 7 

13 Lokal o pow. 136 m2 w budynku  

Koziegłowy ul. 3-Maja 33 

7087/17 Lokal o pow. 136 m2 

14 Lokal o pow. 12 m2 w budynku  

Koziegłowy ul. 3-Maja 33 

7087/17 Lokal o pow. 12 m2 

15 Lokal o pow. 36 m2 w budynku  

Koziegłowy ul. 3-Maja 33 

7087/17 Lokal o pow. 36 m2 
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ROZDZIAŁ VIII 

SPRAWOZDANIE ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH  

Z WYKONANIA ZADAŃ  ZA ROK 2019 

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 6 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: 

1) zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków 
2) utrzymania czystości i porządku w Gminie 
3) prowadzenia i obsługi targowiska 
4) prowadzenia i obsługi gminnej oczyszczalni ścieków dowożonych 
5) utrzymania dróg, ulic, mostów i placów gminnych 
6) zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza 

 

Do zadań ZUK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy w szczególności: 

1) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
2) wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 
3) planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
4) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w 

tym dokonywanie bieżących remontów i napraw 
5) przyjmowanie ścieków komunalnych dowożonych na oczyszczalnię ścieków. 

 

Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności: 

1) zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów publicznych 
2) organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
3) organizacja utylizacji padniętych zwierząt na tle zasad związanych z utrzymaniem czystości i 

porządku 
4) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt 
5) wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy 
6) utrzymanie terenów zielonych 

7) utrzymanie wiat przystankowych 

8) utrzymanie szaletu miejskiego. 

 

Do zadań ZUK w zakresie obsługi targowiska należy w szczególności: 

1) zarządzanie targowiskiem gminnym 

2) ustalanie, pobór i egzekucja opłat za korzystanie z targowiska 

3) utrzymanie czystości i porządku targowiska. 
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Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności: 

1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności ich remonty i 
renowacje, 

2) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających 
3) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników 
4) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 
 

Do zadań ZUK w zakresie zarządzania nieruchomościami należy w szczególności: 

1) przygotowywanie dokumentacji i zawierania umów najmu lokali mieszkalnych 
2) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi (remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, 

opłaty, ewidencja, sporządzanie faktur VAT) 
3) współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów kapitalnych i bieżących budynków 

komunalnych 
4) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych 
5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

 

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych 

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach zatrudniał na dzień 31 grudnia 2019 roku 27 osób, a w 
przeliczeniu na etaty – 25, w tym 15,5 etatów to pracownicy fizyczni natomiast 9,5 etatów to 
pracownicy biurowi.  

W okresie od stycznia do końca grudnia 2019 roku dział administracyjno–księgowy ZUK sporządził: 

– 6 umowy o pracę 

– 200 umów o zaopatrzenie w wodę 

– 32 umów na dostawę towarów i zakup usług 

oraz 

– wystawiono 21 955  faktur sprzedaży 

– wystawiono 437 dowodów KP 

– wystawiono 470 wezwań do zapłaty 

– wystawiono 3 325 not odsetkowych 

W 2019 roku dział administracyjno–księgowy wydał 29 zarządzeń regulujących organizację pracy, 
wprowadzając:  

Zestawienie zarządzeń za 2019 roku 

Lp. Nr zarządzenia Z dnia: Treść: 

1. 1/2019 02.01.2019 Przyjęcie budżetu na rok 2019 r. 

2. 2/2019 02.01.2019 Przyjęcie Zmiany Regulaminu Wynagradzania 



 

 51 

 

3. 3/2019 02.01.2019 Zmiana polityki rachunkowości 

4. 4/2019 21.01.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

5. 5/2019 08.03.2019 Ogłoszenie przetargu na remonty cząstkowe dróg gminnych  

6. 6/2019 28.03.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych. 

7. 7/2019 28.03.2019 Zmiana Regulaminu Wynagradzania 

8. 8/2019 25.04.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

9. 9/2019 08.05.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

10. 10/2019 08.05.2019 Zmiana Regulaminu ZFŚS (wprowadzenie RODO) 

11. 11/2019 27.06.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

12. 12/2019 27.06.2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 

13. 13/2019 03.07.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

14. 14/2019 01.08.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

15. 15/2019 01.08.2019 

Wprowadzenie zmian w składzie Zespołu ds. Kontroli 

Zarządczej 

16. 16/2019 25.09.2019 Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg 

17. 17/2019 26.09.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

18. 18/2019 01.10.2019 Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego 

19. 19/2019 01.10.2019 Przeprowadzenie inwentaryzacji częściowej 

20. 20/2019 01.10.2019 Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 

21. 21/2019 04.10.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

22. 22/2019 04.10.2019 Zmiana Regulaminu Pracy 

23. 23/2019 24.10.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

24. 24/2019 31.10.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

25. 25/2019 14.11.2019 Ogłoszenie przetargu na zakup paliwa 

26. 26/2019 28.11.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

27. 27/2019 05.12.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 
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28. 28/2019 30.12.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

29. 29/2019 31.12.2019 Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych 

 

Dział administracyjno-księgowy prowadzi: 

– pełną dokumentację księgową zgodną z ustawą o rachunkowości 

– rejestr delegacji służbowych 

– rejestr szkoleń 

– rejestr zwolnień lekarskich 

– rejestr prac w godzinach nadliczbowych 

– rejestr upoważnień 

– karty ewidencji czasu pracy: roczne, miesięczne, urlopowe 

– plan urlopów 

– akta osobowe 

– sporządza i prowadzi listy osobowe 

– wnioski premiowe i nagrodowe 

– sporządza sprawozdawczość kwartalną i roczną GUS 

– książkę kancelaryjną 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są: 

– szkolenia wstępne i okresowe 

– badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne 

– przeglądy sprzętu p. poż. 

 
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 27 osób oraz organizował 
pracę w ramach prac społeczno–użytecznych dla 3 osób. Ogółem w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2019 roku w Zespole Usług Komunalnych w Koziegłowach zrealizowano 354 zamówień 
publicznych, w tym:             

• przetargi nieograniczone     – w ilości 3  

– wykonanie robót cząstkowych    –  1 

– zimowe utrzymanie dróg     –  1 

– zakup ON      –  1 

• zamówienia z wolnej ręki     – w ilości 1 

–  usługa oczyszczania ścieków    –  1 

• zamówienia publiczne nie przekraczające  30.000 EURO   –    w ilości 315 

– zakup piasku wraz z dostawą     –   47 909,50 zł, 

http://www.kozieglowy.pl/zuk
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– zakup soli drogowej     –   44 057,55 zł, 

– remonty i przeglądy JCB     –   40 523,93 zł, 

– znaki i oznaczenia drogowe    –   20 601,02 zł, 

– remont wodomierzy     –     6 345,57 zł, 

– zakup odzieży ochronnej dla pracowników  –   17 123,29 zł, 

– zakup kruszywa na drogi gminne    –   56 337,34 zł, 

– zimowe utrzymanie dróg (z przetargów – umowa  

zawarta na zimę 2019/2020)    –   12 209,56 zł, 

– usługi związane z ochroną bezdomnych zwierząt   –   50 974,01 zł, 

– usługi związane z badaniem wody i ścieków  –   28 163,20 zł, 

– odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków   –   37 644,26 zł, 

– usługa monitorowania systemu kontroli pojazdów –   10 836,30 zł, 

– zakup materiałów wodno - kanalizacyjnych  –  143 299,13 zł, 

– zakup wodomierzy do zdalnego odczytu   –   55 577,55 zł 

– zakup paliwa      – 116 467,41 zł, 

– zakup wodomierzy do zdalnego odczytu   –   70 645,05 zł, 

– zakup samochodu     –   73 500,00 zł, 

– zakup kostki brukowej     –   24 986,83 zł, 

– oznakowanie poziome dróg    –   21 133,37 zł. 

Łączna wartość zrealizowanych w 2019 roku zamówień  to 643 853,27 zł, łączna wartość umów to 1 825 
942,60 zł, łączna wartość wydatków wykonanych w 2019 roku to: 4 807 140,07 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 61 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych 

– wymieniono 88 sztuk wodomierzy 

– zamontowano 649 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym 

– wykonano drobne naprawy związane z plombowaniem wodomierzy, wymianą drobnych materiałów 
wodociągowych oraz dokonano kontroli przyłączy u 60 kontrahentów 

– wykonano usługę w zakresie odkręcenia/zakręcenia przyłączy wodociągowych na zlecenie u 53 
kontrahentów 

– wykonano 69 nowych przyłączy wodociągowych o długości 2570 mb. 
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Pobór wody w opisywanym okresie wyniósł  935 296 m3, a sprzedaż wody w tym samym okresie 
wyniosła 506 426,56 m3. 

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i kanalizacyjną zapewnia dozór 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez 24 godz./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 

– prowadzenie „akcji zima" 

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 2019 roku ma zawartą umowę, oddano 27 bezdomnych psów i 
19 kotów. W wyniku podjętych działań 5 z wyłapanych psów trafiło do swoich właścicieli a 2 bezdomne 
psy został oddany  do adopcji nowym właścicielom. W ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarii, 
udzielono pomocy 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 
24 zabiegi 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: 

– utrzymanie porządku na obiekcie – koszenie terenów zielonych, odśnieżanie, czyszczenie 
zbiorników   biologicznych i koryt przelewowych, czyszczenie i konserwacja stali nierdzewnej na 
obiekcie. 

– utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń, sieci i budynków – przeglądy 
okresowe i konserwacje, w tym: 

– przegląd i czyszczenie studzienek wewnętrznej kanalizacji na obiekcie 
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– kontrola i legalizacja sprzętu PPOŻ 

– konserwacja i wymiana wirnika w pompie ścieków dowożonych 

– konserwacja płuczek urządzenia ZSP-40 ( w tym częściowa wymiana węży oraz zaworów) 

– wymiana wyłącznika ciśnienia i oleju sprężarki w pompowni zlewnej 

– wymiana węża doprowadzającego ścieki do stacji zlewnej 

– wymiana łożysk w przenośniku ślimakowym osadu 

– regulacja pływaków pompowni kożucha i jej czyszczenie 

– czyszczenie dysz płuczących prasę taśmową 

– przegląd prasy taśmowej po 1250 h pracy 

– przegląd i czyszczenie pompy tłuszczu i przewodów urządzenia ZSP-40 

– naprawa włazu studzienki kanalizacji wewnętrznej 

– kalibracja czujników metanu i siarkowodoru „GAZEX” (w tym wymiana 2 czujników na 
nowe) 

– wymiana rejestratora monitoringu alarmowego oraz odbiornika obsługi pilotów 

– kontrola urządzeń pomiarowych energii elektrycznej w stacji TRAFO 

– przegląd serwisowy dmuchaw KAESER 

– dodatkowy przegląd silników elektrycznych w dmuchawach KAESER 

– naprawa falownika sterującego dmuchawą 10.1 

– czyszczenie pompowni zlewnej z zalegającego piasku 

– przyjęcie 31 324,37 m3 dowożonych ścieków komunalnych, 

– odprowadzenie do odbiornika  53.430,00 m3 ścieków oczyszczonych (ścieki przyjęte wraz 
z wodą technologiczna) 

– zagospodarowanie odpadów powstałych na obiekcie w 2019 r. w ilości: 

▪ komunalne osady ściekowe: 204,32 Mg (w tym 21,53 Mg zagospodarowano 
rolniczo na działkach gminnych) 

▪ piasek z piaskowników: 3 Mg 
▪ skratki: 9,5 Mg 

– monitorowanie jakości i ilości ścieków przyjmowanych i odprowadzanych (comiesięczne 
badania kontrolne) 

– monitorowanie ilości i jakości powstających odpadów (2 badania rocznie), 

– w związku z brakiem kanalizacji na terenie gminy Koziegłowy utrzymanie oczyszczalni 
wygenerowało stratę na poziomie ok. 250 tys. zł w roku 2019. 

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: 
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– prac remontowych pomieszczeń biurowych oraz sali konferencyjnej w budynku ZUK w miejscowości 
Koziegłowy, 

– prac konserwacyjno – remontowych komory wodociągowej, polegających na zamontowaniu nowego 
reduktora z pływakiem w miejscowości Gliniana Góra, 

– wykonanie ciągu komunikacyjnego w miejscowości Lgota Nadwarcie 

– wykonanie ciągu komunikacyjnego przy domu komunalnym w miejscowości Koziegłowy 

– wykonanie płyty z kostki brukowej pod garaż w miejscowości Wojsławice 

– wykonanie płyty z kostki brukowej pod garaż na placu zabaw w miejscowości Nowa Kuźnica 

– wykonanie płyty z kostki brukowej pod altany na placu szkolnym w miejscowości Siedlec Duży 

– wykonanie zabudowy obrzeży przy szkole w miejscowości Gniazdów 
– wykonanie prac związanych z przygotowaniem V Festiwalu Z Kopyta, w tym: odbudowanie trybuny 
widowiskowej, odbudowanie drewnianego ogrodzenia 
– prac porządkowych przy organizacji Nocy Świętojańskiej na terenie Boiska Sportowego Orlik 2012 
– obcinania gałęzi w pasie drogowym w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Mzyki, Oczko, 
– demontażu lodowiska 
– demontażu dekoracji świątecznych 
– demontażu sztucznych choinek w miejscowościach: Koziegłowy, Koziegłówki, Mysłów, Pińczyce, 
Cynków raz Siedlec Duży 
– wspieranie imprez sportowych i kulturalnych, które odbywają się na terenie gminy Koziegłowy 

– obsadzenia ozdobnych donic na  rynku w miejscowościach Koziegłowy i Koziegłówki 
– montaż lodowiska 

– dekoracja ozdobami świątecznymi ulic na terenie miasta Koziegłowy (ulice: Woźnicka, Żarecka, 
Częstochowska,, 3-go Maja, Świętokrzyska, Kościuszki, Rondo im. W. Roździeńskiego) 

– montaż choinki i szopki na Placu Moniuszki w Koziegłowach 

– montaż choinek w miejscowościach: Koziegłówki, Mysłów, Pińczyce, Cynków, Siedlec Duży. 

W zakresie obsługi targowiska: 

Wydatki bieżące obejmowały:  

– bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w kwocie 3.552,68 zł, 

– wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 6.966,00 zł, 

– zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 1.084,14 zł, 

– usługi konserwacyjne – przegląd urządzeń gazowych, kominiarskich oraz wykonanie przeglądu 5-
letniego w kwocie 991,00 zł, 

– opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości w kwocie 19.041,20 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. 
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Zespół Usług Komunalnych, dzięki zaangażowaniu pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych, 
zadanie utrzymania dróg zrealizował w następującym zakresie: 

– wykonano remont koparki JCB I 
– wykonano remont koparki JCB mini 
– wykonano montaż znaków na skrzyżowaniach ulic Leśna-Szklana, Szklana-Grabowa, Grabowa-
Różana w miejscowości Pińczyce 

– zorganizowano 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) 

– wykonano płytę z kruszywa w miejscu przystanku autobusowego dla dzieci w miejscowości Stara 
Huta przy ul. Zielonej 

– po okresie zimowym przeprowadzono remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych: 
– masą na gorąco z wycinaniem o powierzchni 800 m2  w miejscowości: Koziegłowy, Krusin 
oraz Cynków 

– emulsją natryskową (paczer) o powierzchni 2.000 m2  w miejscowości: Koziegłówki, Oczko, 
Stara Huta, Mysłów, Rzeniszów, 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 koszenie poboczy dróg gminnych 
– wyremontowano drogi tłuczniowe w miejscowości Pińczyce ulicę Sosnową, w miejscowości 
Koziegłowy ulicę Letniskową, Staropolską, Malinową i Jagodową 

– udrożniono rowy wzdłuż ul. Zgody w miejscowości Koziegłówki 

– utwardzono materiałem drogi dojazdowe do pól w miejscowościach: Koziegłówki, Zabijak i Wylągi 

– zagospodarowano obszar kolejnego ronda w miejscowości Mzyki 

– zamontowano oznakowanie kierunkowe w miejscowości Mzyki 

– wykonano oznakowanie przejść dla pieszych oraz oznakowanie poziome ulic w miejscowości 
Koziegłowy 

– wykonano progi zwalniające i nowe oznakowanie pionowe przy szkole w miejscowości Koziegłówki 

– wykonano oznakowanie pionowe przy ul. Folwarcznej w miejscowości Markowice, 

– wyczyszczono cieki uliczne przy ul. Lipowej w miejscowości Koziegłówki. 

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi: 

Wydatki bieżące w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi obejmowały opłaty za: 

– energię elektryczną (klatki schodowe) w kwocie 2 793,67 zł, 

– wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 8 639,32 zł,  

– trwały zarząd i podatek od nieruchomości  w kwocie 8 587,20 z 

– przeglądy (5-letni budynków i kominiarskie) w kwocie 7 204,00 zł, 

– remonty: 
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❖ wykonano łazienkę w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Winowno w kwocie  
6 508,76 zł, 

❖ wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym w 
miejscowości Pińczyce w kwocie 8 979,00 zł, 

❖ wykonano ocieplenie stropu i drobne remonty w domu komunalnym w miejscowości 
Pińczyce w kwocie 4 294,74 zł, 

❖ utwardzono kruszywem plac przy budynku komunalnym w miejscowości Pińczyce. 

 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji (dział 900, rozdział 90095) 

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2019 w dziale „900” wynosił 73 500,00 zł. Wydatki z tego tytułu 
do dnia 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 73 500,00 zł, co znaczy, że zostały 
wykonane w 100,00 % w stosunku do planowanych. 

Wydatki inwestycyjne to: 

– zakup samochodu osobowego marki Citroen Berlingo VAN o numerze rejestracyjnym SMY 7CN7, w 
kwocie 73 500,00 zł. 

 

ROZDZIAŁ IX 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA LATA 2019-2025 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na lata 2019-2025 przyjęta została 
Uchwałą Nr 92/IX/2019  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 czerwca 2019 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, 
placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. 
 
Misja strategii: Koziegłowy gminą budującą silne rodziny stwarzającą mieszkańcom możliwości 
rozwoju oraz skutecznie przeciwdziałającą zjawiskom marginalizacji społecznej 
Cel strategiczny 1: Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej. 
Cele operacyjne: 
1.  Profesjonalizacja pomocy społecznej. 
2.  Rozszerzenie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi a 

instytucjami samorządowymi. 
Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin będących w kryzysie 
Cele operacyjne: 
1. Pomoc osobom i rodzinom, u których stwierdzono bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych. 
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2. Wzmocnienie pozycji dziecka w środowisku lokalnym, w szczególności dziecka 
niepełnosprawnego. 

3. Przeciwdziałanie przemocy domowej. 
Cel strategiczny 3: Integracja społeczna 
Cele operacyjne: 

1. Działania ratunkowe w stosunku do grup dotkniętych problemem ubóstwa marginalizowanych 
i bezdomnych. 

2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
3.  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zmniejszenie rozmiarów 

problemów, które aktualnie występują. 
Cel strategiczny 4: Budowa zintegrowanego systemu wsparcia seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami 
Cele operacyjne: 

1. Wzmocnienie samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych. 
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 
3. Aktywizacja i wspieranie osób upośledzonych i chorych psychicznie. 

 

Realizacja celów zapisanych w dokumencie strategicznym będzie możliwa dzięki wspólnej pracy 
dotychczasowych koalicjantów oraz nowych sojuszników zainteresowanych działaniami na rzecz 
mieszkańców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zbudowana 
siatka celów strategicznych, operacyjnych, kierunków działań  uwzględnia najistotniejsze obszary życia 
społecznego, które powinny być sferą oddziaływania samorządu, tak aby jakość życia mieszkańców 
Gminy ulegała systematycznej poprawie. Samorząd lokalny jako kreator lokalnych rozwiązań, poprzez 
budowę kapitału społecznego swoich mieszkańców, dla nich i przez nich wzmacnia naturalne sieci 
wsparcia, wspiera rodzinę w jej naturalnym środowisku, stara się redukować skutki społeczne 
bezrobocia, bezdomności, uzależnień. 

 

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 2019 r., poz. 1111 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 
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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 2019  roku asystent rodziny  wziął udziału w cyklu bezpłatnych  szkoleń ”Trening kontroli emocji u 
dzieci i młodzieży” 
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 2019 roku na wnioski pracowników 
socjalnych oraz sądu wsparciem asystenta rodziny objętych było 13 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 Gniazdów 1 4 2 

2 Lgota Mokrzesz 1 6 5 

3 Koziegłowy 3 11 6 

4 Koziegłówki 2 11 7 

5 Lgota Górna 1 3 1 

6 Miłość 1 3 1 

7 Mysłów 1 3 1 

8 Siedlec Duży 2 6 3 

9 Winowno 1 2 1 

Razem 13 49 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. 
W ramach podejmowanych działań, asystent rodziny wykonywał w środowiskach zadania takie jak: 

– wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi, pomoc w trudnościach szkolnych 

– nauka sprzątania, pomoc w sprzątaniu 

– pomoc w przemeblowaniu, drobnych pracach remontowych 

– organizowanie spotkań z psychologiem, wizyty domowe 

– pomoc w poszukiwaniu pracy, przekazywanie ofert pracy 

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 
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– towarzyszenie podczas wizyt u lekarza 

– umawianie podopiecznych do ośrodków zdrowia 
Ponadto praca asystenta rodziny miała na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, 
organizowanie czasu wolnego dzieciom po zajęciach szkolnych, utworzenie planu zasad panujących w 
domach rodzinnych. Ważnym elementem w pracy asystenta było również zwracanie uwagi na więzi 
rodzinne pomiędzy rodzicami i dziećmi, oraz rodzeństwem. 
Asystent rodziny w ramach swoich obowiązków współpracował między innym z instytucjami takimi jak: 

– placówki oświatowe, 

– służba zdrowia, 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

– komisariat policji, 

– zespół kurateli sądowej, 

– psycholog, 

– poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 

– zakład karny, 

– zespół interdyscyplinarny, 

– prywatne firmy. 
Asystent rodziny w swoich działaniach był w stałym kontakcie z pracownikami socjalnym prowadzącymi 
rodziny, w celu bieżących konsultacji oraz wymiany informacji. Zatrudnienie asystenta rodziny było 
finansowane w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie do kosztów 
zatrudnienia asystentów rodziny w roku 2019 w ramach Programu  asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz środków własnych Gminy. Całkowity koszt zadania: 39 872,96 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 19 494,00 zł. 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 
Na rok 2019 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. Bezpłatny udział w szkoleniu organizowanym 
przez ROPS Katowice. 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez 
rodziny wspierające; 
W 2019 roku rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 
otrzymały wsparcie asystenta rodziny, który posiadał odpowiednie i zgodne z wymogami ustawy 
wykształcenie. W 2019 roku rodziny nie otrzymały wsparcia poprzez działania rodzin wspierających. W 
budżecie na 2019 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  51 514,46  zł. W ramach środków  stan na 31.12.2019 r. pokryto pobyt  
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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 2019-01-01 do 2019-12-31 stanowią załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 
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 2019 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 2019 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 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 
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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. 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. 
 2. Prowadzenie profilaktyki, prewencji w rodzinach niewydolnych wychowawczo- asystentura rodziny. 
Udział w programach ministerialnych na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta. 
3. Realizacja działań na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy – świadczenie konsultacji 
psychologicznych. 
4. Kontynuacja działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez działalność 
WTZ w Wojsławicach. 
5. Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. 
6. Udzielanie  szczególnych form pomocy dla mieszkańców Gminy Koziegłowy  na potrzeby zapewnienia 
ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

 

ROZDZIAŁ XII 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK  

I. Postanowienia ogólna 

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  
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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 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst . Dz. U. z 2019 r., 852 ), 

–  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
(jednolity tekst. Dz.U. z 2018r, poz.2137 z późn. zm.), 

– ustawa  z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 poz. 1492 z 
późn. zm.). 

– Narodowy Program Zdrowia przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 
sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.), 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 latach poprzednich. 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 2019 r. i uwzględnienie, iż efekty tego Programu pojawiać się będą stopniowo w 
dłuższej perspektywie czasu. 

Program uwzględnia  cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia, zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 852), oraz działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty a 
także diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka 
i czynników chroniących zgodnie z art. 10 ust. 2a w/w ustawy. 

 

Cele programu 

Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych  wynikających z innych substancji psychoaktywnych 
przez mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy, a w szczególności przez osoby niepełnoletnie. 



 

 65 

 

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”. 

Diagnoza, wnioski 

Gminno-Miejski Ośrodek 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 października 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie  prowadziła 
postępowania karne wobec osób, które się ich dopuściły na terenie  Gminy i Miasta Koziegłowy:  

 

Lp Kategoria  

(przestępstwa stwierdzone)  

Miasto 

Koziegłowy 

Gmina  

Koziegłowy 

Razem 

 

1. Przestępstwa ogółem 58 109 167 

2. 7 kategorii przestępstw kryminalnych  

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

pojazdu, uszkodzenia ciała, uszkodzenie mienia) 

16 29 45 

3. Przestępstwa narkotykowe  - 7 7   

4. Nietrzeźwi kierujący –art.187§ 1 KK    

5. Przestępstwa kryminalne  22 68 90 

 

W uzgodnieniu z dyrektorami szkół wskazano, iż przedstawiona diagnoza w zakresie występujących w 
szkołach i placówkach oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących nie uległa zmianie  

 

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 
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i dorosłych. Pozwoli to na przeciwdziałanie narastaniu problemów uzależnień i pomoże osobom 
uzależnionym rozwiązywać pojawiające się problemy. 

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. 

 
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. 

 

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. 



 

 67 

 

8. organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

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. 

 
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 
Realizacja zadania  odbywać się będzie poprzez udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.  
 

Monitoring i ewaluacja 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji nt. wdrażanego  Programu 
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,      

– Burmistrz Gminy i Miasta 

Realizatorzy programu 

1. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy 
2. Współrealizatorami Programu są: 

➢ Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach 
➢ Przychodnia Zdrowia w Koziegłowach 
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➢ Komisariat Policji w Koziegłowach 
➢ Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 
➢ 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. 

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 

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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie 
na realizację Programu. Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli różnych instytucji z terenu 
Gminy i Miasta Koziegłowy, 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 2020 roku na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu  planuje się 
kwotę 2 500 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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ROZDZIAŁ XIII 

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA   

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA ROK 2020 

 I. Wprowadzenie  

II. Podstawa prawna  

III. Cele, priorytety i harmonogram zadań 

IV. Diagnoza stanu problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności 

profilaktycznej i naprawczej  

V. Podstawowe problemy alkoholowe    

VI. Podstawowe strategie działania   

VII. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii 

VIII. Realizatorzy programu 

IX. Preliminarz  wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 r. 

Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 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 2020 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.  
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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 2018 r. poz.2137 z późn. zm.),    

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( jednolity tekst, Dz. U. z 2018 poz. 1492 z 
późn. zm.), 

3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2018r. poz.1492 z późn. zm.), w którego 
skład wchodzi Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

4. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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).  

 

Cele priorytety i harmonogram zadań 

1. 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. 

2. Cele  operacyjne:  

–  Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. 

– Podniesienie  w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, poziomu wiedzy o zagrożeniach  
wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz  zachowań ryzykownych. 

3. Priorytety: 

3.1  Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym  i dotkniętych  przemocą. 

3.2 Rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych 
dla dzieci i młodzieży. 

3.3. Zwiększenie  dostępności szkoleń dla współrealizatorów Programu 
 
3.4 Zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży  napojów alkoholowych 
osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. 

4. Harmonogram zadań  

4.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu: 
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1.  dofinansowanie działalności i  zajęć terapeutycznych oraz programów pomocy 
psychologicznej 

2. dofinansowanie działań profilaktycznych i edukacyjno- informacyjnych kierowanych do osób 
uzależnionych i ich rodzin, 

3. współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Ośrodkiem Terapii Uzależnień w 
Parzymiechach i Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Myszkowie, 

4. dofinansowanie programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od 
środków  psychoaktywnych oraz programów psychoterapii  uzależnienia od alkoholu, 

5. podejmowanie przez GKRPAiPN czynności związanych z przyjmowaniem i realizacją 
wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego względem osób podejrzanych o nadużywanie 
alkoholu: 

a) przeprowadzanie rozmów zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych 

b) przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania osób uzależnionych na leczenie 
odwykowe, 

c) motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, 

d) kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków 
do Sądu Rejonowego w Myszkowie (zlecanie wykonania opinii przez biegłych), 

e) kierowanie akt osobowych  spraw o nadużywanie alkoholu do  badania przez 
biegłych (psycholog, psychiatra). 

6. finansowanie udziału członków GKRPAiPN  w szkoleniach, 

7. organizowanie spotkań członków GKRPAiPN   z  przedstawicielami instytucji zajmujących się 
problematyka terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
w celu pełniejszego przepływu informacji i usprawnienia współpracy. 

4.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

1. wspieranie realizacji zadań opiekuńczo–wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych 
w świetlicach w ramach  profilaktyki  wskazującej i selektywnej w tym: 

a) dofinansowanie bieżącej działalności świetlic 

b) dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych 

c) pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego 

2. dofinansowanie organizacji warsztatów profilaktycznych z zakresu: 

a) przeciwdziałania uzależnieniom od środków  psychoaktywnych 

b) wczesnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozwój umiejętności 
społecznych we współpracy z rodzicami i  opiekunami 

3. wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

4.  dofinansowanie wycieczek i obozów, w czasie których realizowane są programy zajęć 
profilaktycznych w zakresie problematyki uzależnień 

5. upowszechnianie wiedzy na temat FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego) 
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4.3 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 
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 policją 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  dystrybucję 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. 

4.4 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 trzeźwościowych.   

4.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 
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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. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Diagnoza  stanu  problemów alkoholowych  i zasobów  umożliwiających prowadzenie 
działalności profilaktycznej i naprawczej 

Gmina i Miasto Koziegłowy jest miastem liczącym 14 381  mieszkańców (stan na dzień 30.11.2019 r.), 
w tym: 

• dzieci i młodzieży do lat  18 - 2520 

• dorosłych - 11 817                                                                                              
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, powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
wynosi 65. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Koziegłowy  

Liczba punków sprzedaży 

napojów alkoholowych w gminie 

Koziegłowy  

2017 

wg. stanu  

31.12.2017 

 

2018 

wg. stanu  

31.12.2018 

 

2019  

wg. stanu  

29.10.2019 

 

- do spożycia  poza miejscem 

sprzedaży  

 

 

132 

 

119 

40 punktów 

112 zezwoleń 

- do spożycia w miejscu sprzedaży 

 

27 

 

27 11 punktów  

20 zezwoleń 

Razem : 159 146 51 punktów 
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  132 zezwolenia 

 

 

Liczba mieszkańców  

 

14 347  

 

14 302 

 

 14 337 

 

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, kontrolujący każdorazowo 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  2017 2018 2019 

Liczba wniosków  16 8 9 

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. 
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Gmina i Miasto 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, Szkołę Podstawową w Gniazdowie, Szkołę Podstawową w Cynkowie i Szkołę 
Podstawową w  Siedlcu  Dużym, Szkołę Podstawową w Koziegłówkach. W miesiącu październiku 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 

Lp Zadanie           2018 rok      2019 rok  

1. Liczba rodzin z problemem alkoholowym 
objętych pomocą GMOPS 

              3           2 

2. Liczba w rodzinach objętych pomocą 
GMOPS 

               4           2 

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 2019 roku 226 200,00 zł  

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie  

W okresie  od 1 stycznia do 30 października 2019 r. Komenda Powiatowa Policji  w Myszkowie 
prowadziła postępowania karne wobec osób, które się ich dopuściły na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy:  

Lp Kategoria  

(przestępstwa stwierdzone)  

    Miasto 

Koziegłowy 

    Gmina  

Koziegłowy 

Razem 

 

1. Przestępstwa ogółem         58       109     167 

2. 7 kategorii przestępstw kryminalnych (bójka,  
pobicia, rozbój, włamania, kradzież mienia, 
kradzież pojazdu, uszkodzenia ciała, uszkodzenie 
mienia) 

        16        29      45 

3. Przestępstwa narkotykowe            -         7      7   

4. Nietrzeźwi kierujący – art. 187 § 1 KK    

5. Przestępstwa kryminalne           22         68        90 
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Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Myszkowie 

W okresie od stycznia 2019r do 30.11.2019r. w Poradni  Leczenia Uzależnień  Alkoholowych i 
Współuzależnień w Myszkowie objęto leczeniem odwykowym  7 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 
Myszkowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub Abstynenta „Jedność” w Myszkowie.  

Podstawowe  problemy alkoholowe 

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.  

 

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. 
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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. 

 

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 

b) koszty szkolenia przewodniczącego i  członków komisji 

c) koszty materiałów i wyposażenia  

d) wynagrodzenia za badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę). 

Realizatorzy  programu 

             1. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy 

             2. Współrealizatorami Programu są: 

• Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

• Placówki oświatowo-wychowawcze 

• Parafie Rzymsko- Katolickie 

• Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 

• Policja 

• Poradnia Leczenia Uzależnień 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

• Prokuratura Rejonowa 
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• Sąd Rejonowy 

• Przychodnie Zdrowia 

• Stowarzyszenia Abstynenckie 
 

Preliminarz wydatków gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania  
problemów  alkoholowych  na 2020 rok 

Dział  Rozdział 

 

§ Nazwa      Kwota w zł 

851 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi       239 700,00  

  2800 Świetlice: Koziegłowy, Lgota Górna, 
Mzyki, Cynków, Pińczyce, Gniazdów, 
Wojsławice, Rzeniszów  

     213  000,00 

  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 

      14  000,00 

 

 

    

   

 

  

  4610 Koszty sądowe          3 500,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii  

        4 000,00 
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Dział – 851 Rozdział 85154 - 239 700 zł  

Adresatami Programu jest szerokie grono odbiorców, w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone 
patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami 
dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami oraz wszyscy, którym zależy 
na promowaniu zdrowego  stylu życia wolnego od nałogów, na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku 
lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  W przypadku gdyby dochody z opłat, o 
których mowa w art.18.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi były 
wyższe niż przewidywane zostaną one przeznaczone  na funkcjonowanie  świetlic. 

Uwaga: Kwota zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 planowana 239 700,00 zł może ulec zmianie, z 
uwagi na zmniejszenie lub zwiększenie środków finansowanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

 

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 2019 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 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.                                                                   

Działania podjęte w ramach Programu przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy i 
miasta Koziegłowy, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb,  umacnianie partnerstwa pomiędzy 
samorządem a organizacjami pozarządowymi, wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji ich 
zadań statutowych, zapewnienie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie 
organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.                                                                                                                                                            

Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 
i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron. Uczestnikami  programu były 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność pożytku 
publicznego, mające swoją siedzibę na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy lub działające na rzecz jej 
mieszkańców. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom zgodnie z  Zarządzeniem  Nr 102/2018 
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uruchomienia 
konsultacji projektu uchwały uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy 
na rok 2019 z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Termin rozpoczęcia konsultacji został ustalony na dzień 24 października 2018 
roku. Termin zakończenia konsultacji ustalono na dzień  12 listopada 2018 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 2019 zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
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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.        

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 2019 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 2019 r. poz. 
688 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 2019 roku na wspieranie i powierzanie zadań publicznych  w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w Gminie Koziegłowy wynosiła 229 215,00  zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
zadanie publiczne, w którym wpłynęło 10 ofert. 

Zarządzeniem  Nr 17/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 lutego 2019 roku ogłoszono  
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania 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”, Koziegłowy, ul. 3 Maja 12   kwota 12 000,00 zł, 

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Koziegłowach ul. Żarecka 28, kwota 72 000,00 zł, 

3. Stowarzyszenie Piłkarskie CKW Mała Panew, Cynków, ul. Strażacka 7,  kwota 30 000,00 zł, 

4. Uczniowski Klub Sportowy „FAIR PLAY”, Koziegłowy, ul. 3 Maja 12, kwota 30 000,00 zł, 

5. Uczniowski Klub Sportowy „HATTRIC”, Lgota Górna, ul. Szkolna 1, kwota 9 000,00 zł, 

6. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”, Gniazdów, ul. Szkolna 85, kwota 5 600,00 zł, 

7. Klub Sportowy „SPARTA”, Siedlec Duży, ul. Jana Pawła II 8, kwota 25 000,00 zł  

8. Klub Sportowy „WARRIORS”, Lgota Mokrzesz, ul. Długa 107, kwota 4 000,00 zł, 

9. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koziegłowy, ul. Żarecka 28, kwota 2 200,00 zł, 
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10. Stowarzyszenie „Kijomaniacy”, Pustkowie Lgockie, u.. Szpitalna 14, kwota 3 500,00 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 V Maratonu w lekkoatletycznym 
chodzie w terenie  6 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Koziegłowy, ul. Żarecka 28 - Wiosenne spotkanie 
integracyjne dla emerytów i rencistów z Gminy i Miasta Koziegłowy 5 000,00 zł, 

3. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”, Koziegłowy, ul. Żarecka 28 - XLI Ogólnopolski 
Wyścig  Kolarski „Puchar Polski” w kolarstwie szosowym pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy – 9 918,00 zł, 

4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Koziegłowy, ul. Żarecka 28 - Wspieranie upowszechnianie 
różnorodnych form aktywności sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5 000,00 zł, 

5. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Koziegłowach, ul. Żarecka 28 - XLI Super Puchar 
Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy – 9 997,00  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 2019 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 
2019 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.  
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ROZDZIAŁ XV 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  

W GMINIE I MIEŚCIE KOZIEGŁOWY 

 

Od 1 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje stanowisko ds. Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego utworzone w celu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie rozwoju kapitału społecznego, w tym zwiększenia 
potencjału i aktywności podmiotów sektora obywatelskiego oraz innych środowisk społecznych, grup 
nieformalnych w różnych obszarach pożytku publicznego, inspiracji do wspólnej realizacji projektów i 
animacji współpracy organizacji pozarządowych  z Samorządem Gminy i Miasta Koziegłowy. 

W Gminie i Mieście Koziegłowy czynnie funkcjonuje 8 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 10 
klubów sportowych, w tym 4 Uczniowskie Kluby Sportowe, 1 zarejestrowany w KRS, pozostałe wpisane 
do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących 
działalności gospodarczej w Starostwie Powiatowym,  20 Ochotniczych Straży Pożarnych, 15 Kół 
Gospodyń Wiejskich, w tym 11  zarejestrowanych  w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Dla organizacji społecznych zorganizowana została w 2019 r. m.in.  pomoc w realizacji  Programu 
Współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi, wyszukiwanie informacji o zewnętrznych 
źródłach finansowania, wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowaniu przez nie wniosków o 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie usług doradczych, szkoleniowych dla organizacji 
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem 
lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych i 
promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego.  

W tym celu zrealizowano: 

– Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Skarbowego  w sprawie nowych wytycznych 
dotyczących składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenia (marzec 2019) 

– Mini Forum Organizacji Pozarządowych i Lokalnych Liderów - szanse i wyzwania w pracy organizacji 
pozarządowych (maj 2019) 

– Nawiązanie współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie 

– Spotkanie szkoleniowe nt. Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych realizowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności (kwiecień 2019) 

– Udział z  seniorami  w Forum Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi (maj 2019) 

– Szkolenie dla organizacji nt. wypełniania nowych wzorów ofert (lipiec 2019) 

– Zorganizowanie wyjazdu Forum „Serce Pacjenta” w Katowicach (wrzesień 2019) 

– I  Konferencja z cyklu ,,Budowanie Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Ożywienia Społeczno -
Gospodarczego w Gminie Koziegłowy” z udziałem Animatorek Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej z Częstochowy. Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań dotyczyło promocji 
partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społecznego w Gminie Koziegłowy. Jej głównym założeniem 
było wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przez uczestników warsztatów zakresie 
Budowania Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w Gminie 
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Koziegłowy, z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych 
mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy (październik 2019) 

– Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich w siedzibie Urzędu Skarbowego w 
Myszkowie, którego przedmiotem było omówienie przepisów prawa podatkowego dla Kół Gospodyń 
Wiejskich: źródła prawa, prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, zwolnienie 
dochodów statutowych z podatku od osób prawnych, rozliczenie podatku dochodowego od osób 
prawnych (październik 2019) 

–  II Konferencja z cyklu: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO w Gminie Koziegłowy z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, 
przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy – analiza składników 
społeczno-gospodarczych, a także zasad ożywienia gospodarczego. ( listopad 2019) 

– FIO 2020 – spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych  UM Częstochowa 
 ( grudzień 2019) 
 
Udzielone wsparcie dla organizacji 
– Pomoc merytoryczna w funkcjonowaniu organizacji, składanie sprawozdań finansowych, 
przygotowanie dokumentów ( statuty, regulaminy, uchwały) 
– Pomoc w organizacji festynów i imprez charytatywnych  
– Przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 do 
Narodowego Instytutu Wolności  
– Pomoc dla OSP w wypełnianiu wniosków składanych do KGHM Polska Miedź, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Fundacji PZU, Programu „Dofinansowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 2019” (5000+)  

– Pomoc dla seniorów w przygotowaniu i rozliczeniu ofert  w ramach Programu Współpracy Gminy i  
Miasta z Organizacjami Pozarządowymi – Wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności 
sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Koziegłowy 

– Pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu ofert dla klubów sportowych w ramach Programu Klub 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

– Pomoc w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu oferty KUTW, Zdążyć z marzeniami” Projekt 
dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020” 

– Przygotowanie wniosku dla KUTW o powierzenie grantu w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW  
na lata 2014-2020 pt. Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej z obszaru 
Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na zadanie o nazwie „Bocianie gniazdo – zakup i montaż 
urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Lgota Górna” 

– Przygotowanie ofert dla 4 sołectw: Siedlec Duży, Mysłów, Mzyki, Cynków na zadania w ramach 
Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 

W zakresie współpracy z administracją publiczną, innymi instytucjami i organizacjami oraz 
komórkami organizacyjnymi Urzędu: 

– Pomoc w  wyszukiwani informacji o zewnętrznych źródłach finansowania 

– Przygotowanie oferty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach do konkursu 
Niepodległa 2019 
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–  Przygotowanie oferty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach do konkursu 
Koalicje dla Niepodległej  

– Pomoc w przygotowaniu oferty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach do 
Programu Etno Polska 

– Przygotowanie oferty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach do Programu 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" 

– Przygotowanie oferty dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach do konkursu 
Niepodległa 2020 

– Współpraca z Referatem  Promocji i Rekreacji 

– Współpraca z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

W dniu 5 listopada 2019 r. Gmina i Miasto Koziegłowy przystąpiła  do stowarzyszenia o nazwie Związek 
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Przedstawiciele 34 samorządów 
powołali Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, którego głównym 
celem działalności będzie upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej, ochrona 
wspólnych interesów oraz wspieranie jej rozwoju oraz współdziałanie na rzecz efektywnego 
wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W składzie komisji 
rewizyjnej Związku zasiada  Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

W LICZBACH ZA ROK 2019 

Wstęp 

Planując rok 2019 w zakresie zarządzania zadaniami oświatowymi, wydawało się, że najważniejszym 
zdarzeniem będzie definitywne zakończenie działalności gimnazjów oraz związane z tym problemy 
kadrowe. Od września 2019 r. bezpowrotnie zmniejszyła się liczba oddziałów w samorządzie o 
dotychczasowe klasy III gimnazjum. 

W rzeczywistości największym wyzwaniem był strajk nauczycieli, który odbywał się w dniach 8 do 23 
kwietnia w gminie Koziegłowy i brało w nim udział 6 szkół oraz przedszkole. Nie strajkowali nauczyciele 
szkół podstawowych w Siedlcu Dużym oraz w Gniazdowie. Wszystkie pozostałe jednostki oświatowe 
brały udział w strajku: Zespół Szkół w Koziegłowach, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, Szkoła 
Podstawowa w Pińczycach, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 
oraz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach. 

Liczba strajkujących nauczycieli zmieniała się w każdym dniu strajku. Najwięcej nauczycieli strajkowało 
w pierwszym dniu czyli 8 kwietnia i była to liczba 99 nauczycieli. Zazwyczaj strajkowała około 80 
nauczycieli, w ostatnim dniu najmniej czyli 45 osób. 

Pomimo strajku bez problemów zostały zrealizowane zadania związane z organizacją egzaminów 
gimnazjalnych oraz matur. 

Zadania zrealizowane przez ZEAOS na rzecz oświaty w Koziegłowach: stała obsługa księgowo-
finansowa oraz realizacja zadań merytorycznych organu prowadzącego. 
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Niektóre z zadań i inicjatyw realizowanych w roku 2019. 

1. Przygotowanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycielskich oraz przygotowanie 
wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego w grupie nauczycieli kontraktowych 
i mianowanych. 

2. Przygotowanie merytoryczne i przygotowanie egzaminów dla 4 nauczycieli ubiegających się 
o stopień nauczyciela mianowanego. 

3. Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie dwóch konkursów na stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół w Koziegłowach oraz Szkoły Podstawowej w Pińczycach. 

4. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na zapewnienie dowozu uczniów oraz 
uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

5. Organizacja i koordynacja sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów.  
6. Przeprowadzenie ankiety oceniającej pracę osób zarządzających oświatą oraz ZEAOS. 
7. Organizacja spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń: wyjazd studyjny w lutym do Morawicy, 

12-13 grudnia spotkania delegacji 6 samorządów w Koziegłowach. 
8. Koordynacja działań dotyczących rozeznania potrzeb w zakresie etatu pedagoga w Zespole 

Szkół w Koziegłowach  maj- spotkanie z Radą Rodziców, czerwiec – ankiety potrzeb we 
wszystkich szkołach, pozyskanie do współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Myszkowie, wrzesień-grudzień – współpraca przy diagnozie potrzeb, uczestnictwo 
w spotkaniu podsumowującym. 

9. Inspiracja i wdrożenie programu dwujęzyczność dla dzieci oddziałów przedszkolnych. 
Program pozwala od najmłodszych lat uczyć języka angielskiego, praktycznie nieświadomie 
przez zabawę. 

10. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny zorganizował cykl szkoleń dla nauczycieli, co pozwoliło 
od września 2019 uruchomić program „Szachy w szkole” w najmłodszych klasach i 
w przedszkolu. 

11. Innowacja pedagogiczna obsługa administracyjna i finansowa innowacji pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Cynkowie oraz w Siedlcu Dużym. Innowacja dotyczy niekonwencjonalnej 
metody współpracy szkoły, rodziców oraz terapeuty w sytuacjach trudności w nauce. 

12. Młodzieżowa Rada- koordynacja procesu tworzenia organu, którego celem jest 
konsultowanie i opiniowanie decyzji samorządu w sprawach młodzieży. Od września do 
listopada odbyły się dwa spotkania.  

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Koziegłowy – dane statystyczne 

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w roku 2019 oraz liczba 
uczniów przeliczeniowych. 

Uczeń przeliczeniowy jest to pojęcie z rozporządzenia o subwencji oświatowej. Wagi określone w tym 
rozporządzeniu, a związane z koniecznością wydatkowania dodatkowych środków (np. w związku 
z funkcjonowaniem szkoły na obszarze wiejskim, niepełnosprawnością ucznia czy koniecznością 
zorganizowania nauki języka polskiego dla dzieci wracających z zagranicy) sztucznie zwiększają liczbę 
uczniów. W związku z czym 1 osoba, która posiada PESEL, imię i nazwisko dla celów naliczenia 
subwencji oświatowej może stanowić np. 5,29 ucznia przeliczeniowego.  

Przeliczenie kosztów funkcjonowania szkoły na ucznia przeliczeniowego pokazuje obiektywny koszt. 
Biorąc pod uwagę zwykłą liczbę (z PESELI) może się okazać, że w szkole, w której jest kilkoro dzieci 
z niepełnosprawnościami, na które przysługuje dodatkowa subwencja, koszt funkcjonowania jest 
stosunkowo niski. W sytuacji, gdy dzieci z niepełnosprawnościami opuszczają szkołę nagle rośnie. 
Zastosowanie do przeliczeń średniorocznej liczby uczniów przeliczeniowych w danej szkole pozwala 
uniknąć takiego ryzyka.  
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Średnioroczna liczba uczniów oraz uczniów przeliczeniowych w roku 2019 

2019 
styczeń- 
sierpień 

wrzesień-
grudzień 

średnioroczna 
liczba 

uczniów 

styczeń- 
sierpień 

uczniowie 
przeliczeniowi 

wrzesień-
grudzień 

uczniowie 
przeliczeniowi 

średnioroczna 
liczba 
uczniów 
uczniowie 
przeliczeniowi 

SP Koziegłowy 293 305 297,00 517,9 491,97 509,26 

SP Lgota Górna 178 176 177,33 328,6 332,51 329,90 

SP Pińczyce 164 170 166,00 288,59 278,25 285,14 

SP Cynków 121 128 123,33 223,5 204,71 217,24 

SP Gniazdów 67 68 67,33 135,58 130,22 133,79 

SP Koziegłówki 66 64 65,33 141,31 142,36 141,66 

SP Siedlec Duży 44 43 43,67 82,31 93,88 86,17 

LO Koziegłowy 53 73 59,67 80,78 93,14 84,90 

Suma 986 1027 999,67 1798,57 1767,04 1788,06 

 

 

Koszty bieżące funkcjonowania szkół zostały ograniczone do najbardziej porównywalnych kosztów. Od 
wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2019 odjęto dochody, dotacje,  programy rządowe 
realizowane w szkołach i projekty – Erasmus, RPO, a także wydatki na remonty bieżące. 

 

Roczny koszt ucznia oraz ucznia przeliczeniowego w roku 2019 oraz wysokość 
zaangażowania środków JST do edukacji ucznia w poszczególnych szkołach 

2019 
średnioroczna 

liczba 
uczniów 

średnioroczna 
liczba 

uczniów 
uczniowie 

przeliczeniowi 

Koszt szkoły Subwencja 

ZS Koziegłowy 408,67 647,90 4 665 908,45 zł 3 926 916,67 zł 

SP Lgota Górna 203,33 354,21 2 345 076,55 zł 2 105 438,47 zł 

SP Pińczyce 184,67 301,92 2 226 559,66 zł 1 805 121,00 zł 

SP Cynków 123,33 217,24 1 318 401,19 zł 1 272 908,82 zł 

SP Gniazdów 67,33 133,79 1 237 087,66 zł 772 177,42 zł 

SP Koziegłówki 65,33 141,66 1 015 827,49 zł 804 824,33 zł 

SP Siedlec Duży 43,67 86,17 852 072,63 zł 468 751,67 zł 

Suma 1096,3333 1882,8933 13 660 933,63 zł 11 156 138,38 zł 
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2019 
Zaangażowanie  

JST 
Koszt na UP Koszt na UP 

Zaangażowanie 
JST do ucznia 

przeliczeniowego 

ZS Koziegłowy 738 991,78 zł 7 201,55 zł 7 201,55 zł 1 140,59 zł 

SP Lgota Górna 239 638,08 zł 6 620,58 zł 6 620,58 zł 676,54 zł 

SP Pińczyce 421 438,66 zł 7 374,59 zł 7 374,59 zł 1 395,85 zł 

SP Cynków 45 492,37 zł 6 068,96 zł 6 068,96 zł 209,41 zł 

SP Gniazdów 464 910,24 zł 9 246,26 zł 9 246,26 zł 3 474,84 zł 

SP Koziegłówki 211 003,16 zł 7 170,88 zł 7 170,88 zł 1 489,50 zł 

SP Siedlec Duży 383 320,96 zł 9 888,66 zł 9 888,66 zł 4 448,60 zł 

Suma 2 504 795,25 zł      
 

Dane statystyczne edukacja przedszkolna 

Poniższa tabela obrazuje średnioroczną liczbę dzieci 3-6 lat w przedszkolu oraz oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy. 

W przypadku edukacji przedszkolnej gmina otrzymuje dotacje na dzieci w wieku 3-5 lat oraz subwencję 
na dzieci 6-letnie oraz niepełnosprawne 

Średnioroczna liczba dzieci w edukacji przedszkolnej  w roku 2019 

2019 
styczeń- 
sierpień 

wrzesień
-grudzień 

Średnio-
roczna 

liczba dzieci 

styczeń- 
sierpień 

dzieci jako 
uczniowie 
przelicze-

niowi 

wrzesień-
grudzień 

dzieci jako 
uczniowie 
przelicze-

niowi 

średnioroczna 
liczba dzieci  jako 

uczniów  
przeliczeniowych 

Przedszkole K i HS 231 224 228,67 281,06 253,73 271,95 

SP Lgota Górna 61 63 61,67 41,42 41,5 41,45 

SP Pińczyce 50 50 50,00 42,38 33,02 39,26 

SP Cynków 31 25 29,00 13,59 14,25 13,81 

SP Gniazdów 23 22 22,67 13,21 16,6 14,34 

SP Koziegłówki 23 25 23,67 17,56 17,47 17,53 

SP Siedlec Duży 11 14 12,00 9,91 19,57 13,13 

Suma 430 423 427,67 419,13 396,14 411,47 

 

 

Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zostały ograniczone do 
najbardziej porównywalnych kosztów. Od wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2019 odjęto 
dochody z tytułu „1 zł”, żywienia, dotacje,  programy rządowe realizowane, projekty a także wydatki 
na remonty bieżące. 

Tabela 4. Roczny koszt utrzymania dziecka w edukacji przedszkolnej w roku 2019 oraz wysokość 
zaangażowania środków JST do edukacji dziecka w poszczególnych szkołach. 
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 2019 
średnioroczna 

liczba dzieci 

średnioroczna 
liczba dzieci 
uczniowie 

przeliczeniowi 

Koszt edukacji 
przedszkolnej 

Przedszkole  
Koziegłowy  
i Huta Stara 

58,67 119,95 2 975 484,26 zł 

SP Lgota Górna 18,67 17,11 269 108,31 zł 

SP Pińczyce 10,67 10,59 228 049,87 zł 

SP Cynków 14,00 12,81 143 241,96 zł 

SP Gniazdów 9,00 9,67 118 122,88 zł 

SP Koziegłówki 5,67 5,20 69 096,79 zł 

SP Siedlec Duży 3,33 7,80 109 635,90 zł 

Suma 120 183,13 3 912 739,97 zł 

 

2019 

Subwencja na 
dzieci 6-letnie 

oraz 
niepełnosprawne 

Zaangażowanie  
JST 

Koszt 
utrzymania 

dziecka      
w edukacji 

przedszkolnej 

Zaangażowanie 
JST do dziecka  

w edukacji 
przedszkolnej 

Przedszkole  
Koziegłowy  
i Huta Stara 

344 354,09 zł 2 631 130,17 zł 24 806,04 zł 
        21 935,22 zł 

SP Lgota Górna 91 451,41 zł 177 656,90 zł 15 725,07 zł 10 381,20 zł 

SP Pińczyce 35 564,44 zł 192 485,43 zł 21 527,68 zł 18 170,43 zł 

SP Cynków 81 290,15 zł 61 951,81 zł 11 182,04 zł 4 836,21 zł 

SP Gniazdów 45 725,71 zł 72 397,17 zł 12 211,19 zł 7 484,20 zł 

SP Koziegłówki 25 403,17 zł 43 693,62 zł 13 296,37 zł 8 408,01 zł 

SP Siedlec Duży   5 080,63 zł 104 555,27 zł 14 061,89 zł 13 410,25 zł 

Suma 628 869,60 zł 3 283 870,37 zł    
 

Dane statystyczne – nauczyciele 

Środki wypłacone na wynagrodzenie nauczycieli w roku 2019: 9 588 028,66 zł  

Nadpłata 195 301,01 zł 

2,04 % 

Środki wypłacone na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Nauczyciel stażysta: 154 398,71 zł (etaty w roku kalendarzowym 3,90 ) 

Nauczyciel kontraktowy: 613 644,63 zł (etaty w roku kalendarzowym 13,60 ) 

Nauczyciel mianowany: 1 002 162,91 zł (etaty w roku kalendarzowym 18,48 ) 

Nauczyciel dyplomowany: 7 673 751,54 zł (etaty w roku kalendarzowym 110,61 ) 
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W grupie nauczycieli mianowanych wystąpiła konieczność wypłaty jednorazowego dodatku 
uzupełniającego w wysokości 148,90 zł czyli 8,06 zł rocznie na etat (miesięcznie 0,67 zł)  

Nadpłata w pozostałych grupach: 

Nauczyciel stażysta: 6 590,55 zł. Niedopłata na etat w roku: 1 691,33 zł czyli 140,94 zł na etat na 
miesiąc. 4,27% 

Nauczyciel kontraktowy: 44 639,59 zł. Nadpłata na etat w roku 3 281,52 zł czyli 273,46 zł na etat na 
miesiąc. 7,27% 

Nauczyciel dyplomowany: 144 070,87 zł. Nadpłata na etat w roku: 1 302,51 zł czyli 108,54 zł na etat na 
miesiąc. 1,84% 

W analizie wynagrodzeń zwróciła uwaga duża dopłata, bo aż 273,46 zł miesięcznie do etatu w grupie 

nauczycieli kontraktowych.  

 

Podsumowanie 

Rok 2019 postawił przed środowiskiem oświatowym w Gminie i Mieście Koziegłowy wiele wyzwań. 
Najpoważniejszym i najbardziej zaskakującym okazał się strajk nauczycieli. W krótkim czasie trzeba 
było przygotować się merytorycznie do działania w tym trudnym okresie. Błędy mogły skutkować 
sprawami w Sądzie Pracy. Obsługa finansowa nauczycieli w tym okresie nastręczała wiele trudności. 
Pracownicy ZEAOS prowadzili praktycznie dzienne monitorowanie nauczycieli. Wielu z nich nie 
strajkowało ciągle ale rotacyjnie. W niektóre dni pracowali w inne strajkowali. Pracownicy nanosili 
ręcznie w odniesieniu do każdego nauczyciela ich decyzję o strajku lub pracy. Zadanie to zostało 
wykonane bez zastrzeżeń. 

Kolejnym ważnym tematem, było prawidłowe przygotowanie sposobu rozliczenia dotacji w zakresie 
organizacji kształcenie specjalnego w szkołach i oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.  Przygotowano stosowną uchwałę, co pozwoliło w sposób 
prawidłowy wyodrębnić wydatki poniesione na kształcenie specjalne w jednostkach niepublicznych. 
Stale i konsekwentnie podejmowane są działania w celu optymalizacji wydatków oświatowych. 
Równocześnie podejmowane są inicjatywy na rzecz uczniów takich jak wdrożenie programu Szachy 
w szkole, wdrożenie innowacji dla uczniów z problemami w nauce. 

 

ROZDZIAŁ XVII 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA 

PROMOCJI KULTURY W KOZIEGŁOWACH ZA 2019 ROK 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach jest Samorządową Instytucją Kultury. Na 
czele Ośrodka stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. 
Podstawowym celem instytucji jest organizowanie życia kulturalnego mieszkańców gminy i miasta, 
dążąc do aktywnego w nim uczestnictwa społeczności lokalnej i współtworzenia ich wartości. 
Przedmiotem działania naszej instytucji jest realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i 
upowszechnienia kultury oraz zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Terenem działalności ośrodka jest 
Gmina i Miasto Koziegłowy. MGOPK prowadzi swoją działalność w oparciu o zadania zawarte w 
Statucie MGOPK, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpoznane są 
potrzeby mieszkańców Gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. 
W strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach działają: Biblioteka 
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Publiczna oraz Świetlice – w Koziegłowach, Gniazdowie, Mzykach, Wojsławicach, Cynkowie, Lgocie 
Górnej, Lgocie Mokrzesz, Pińczycach (do czerwca), Rzeniszowie. 
 
W dziedzinie kultury realizujemy zadania w zakresie: 
 

1. Edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez i upowszechnienie kultury w szerokim aspekcie. 
2. Rozpoznania, rozbudzania potrzeb kulturalnych swoich odbiorców oraz ich zaspakajania z 

uwzględnieniem wszystkich grup społecznych.  
3. Promowanie twórczego rozwoju młodych ludzi. 
4. Promowania i stwarzania możliwości rozwoju ruchu artystycznego istniejącego na terenie 

gminy. 
5. Współpraca z osobami niepełnosprawnym, organizacjami pozarządowymi jednostkami 

samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury w dziedzinie upowszechniania kultury. 
6. Dbanie o spuściznę regionu i kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości 

lokalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.  
7. Gromadzenie, dokupowanie, tworzenie, ochrony i udostępnianie dóbr kultury. 

 
Powyższe zadania realizowanie były w oparciu o roczny kalendarz imprez i plan pracy zatwierdzony 
przez Burmistrza GiM Koziegłowy. Codzienna praca Ośrodka to zajęcia prowadzone w zespołach, 
kołach zainteresowań. W okresie sprawozdawczym 1.01.2019 - 31.12.2019 działały następujące 
zespoły i koła zainteresowań:  

 
1) Zespół Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy". W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 

15 lat oraz dorosłe kobiety. Z zespołem pracują instruktorzy: Beata Gwardyś i Anna Szczęsna 
oraz Anna Łuszczyk-Matyja i Mirosław Naturalny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 
około 3 godziny, osobno dla pań i osobno dla młodzieży i dzieci.    

2) Zespół Folklorystyczny Złoty Kłos ze Starej Huty. Zespołowi akompaniuje Zbigniew Konieczniak. 
Posiada w repertuarze przyśpiewki z regionu Górnego Śląska i pieśni okoliczne. Tworzy własne 
widowiskowa tematyczne m.in. ,,Opowieść o Nocy Świętojańskiej”, ,,Plon, niesiemy plon”.  

3) Koło Gospodyń Wiejskich działające w poszczególnych sołectwach: Cynków, Gniazdów, Krusin, 
Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Markowice, Mysłów, Mzyki, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Stara 
Huta, Winowno, Wojsławice, Koziegłówki, Koziegłowy. Wszystkie aktywnie uczestniczą w 
działaniach MGOPK, w różnych konkursach. 

4) Formacja Tańca Estradowego ,,Pokusa” – zajęcia taneczne z elementami rytmiki i baletu, 
prowadzone przez choreografkę Katarzynę Miklas. Na te zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 
3 do 12 lat. Zespół brał udział w wielu wydarzeniach kulturalnych w naszej gminie m.in. w 
Koncercie Noworocznym, Scena dla Ciebie, Koncercie ,,Mamo Tato, co ty na to”, Dni Gminy i 
Miasta Koziegłowy, Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „z Kopyta”. 

5) Gminna Orkiestra Dęta. Skupia osoby dorosłe w liczbie 25 osób. Kapelmistrzem jest Henryk 
Nowak. Orkiestra posiada w repertuarze różne opracowania muzyczne na potrzeby imprez 
okolicznościowych. 

6) Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Pińczycach jest prowadzona przez                 
Instruktorów Wojciecha Pompkę i Piotra Pompkę. W zajęciach, które odbywają się raz w 
tygodniu, w soboty, uczestniczą dzieci i młodzież. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory 
różnych rodzajów muzyki, posiada bogaty repertuar, w tym program estradowy.  

7) Koło Teatralne ,,Proscenium". Zajęcia teatralne prowadzone są przez aktora Bogdana Wąchałę. 
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w czwartki. 

8) Pracownia Plastyczna ,,Walor" – zajęcia prowadzone są z Łukaszem Chojnackim. Na zajęcia 
uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat. Podczas zajęć dzieci i młodzieży 
poszerzają swoją wiedzę z zakresu różnych technik plastycznych. Powstałe prace 
prezentowane są podczas organizowanych wystaw w MGOPK, biorą udział w wielu konkursach 
plastycznych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, w 
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czwartki. 
9) Pracownia Witraży – to nowe działanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych 

rękodziełem, a w szczególności wyrobami z ozdobnego szkła. Zajęcia rozwijają zdolności 
manualne.  Warsztaty odbywają się co tydzień, w środę, prowadzi je Agata Kuban. Pracownia 
wykonała ze szkła witrażowego logo Gminy i Miasta Koziegłowy. 

10)  Studio Piosenki – rozwija talent wokalny dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wokaliści ze Studia 
Piosenki uświetniają swoimi występami wiele wydarzeń kulturalnych organizowanych w przez 
MGOPK. Zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Instruktorem Studia Piosenki jest Anna 
Łuszczyk-Matyja.  

11) Zajęcia Jogi prowadzi Janusz Hampelski. Grupa spotyka się raz w tygodniu we wtorek. Na 
zajęcia uczęszczają głównie osoby dorosłe.  

12) Zajęcia szachowe. Prowadzi Michał Zych. Dzieci i młodzież spotyka się na zajęciach raz w 
tygodniu. Zajęcia odbywają się w świetlicach w: Mzykach, Cynkowie, Rzeniszowie, Gniazdowie. 
W ciągu roku sprawozdawczego w gminie Koziegłowy odbyło się kilka turniejów szachowych 
w różnych kategoriach wiekowych.  

13) Pracownia ,,Pod Koziołkami” prowadzi różnorodne warsztaty, których celem jest rozwijanie 
pasji i zainteresowań u ich uczestników w zakresie rękodzieła artystycznego. Opiekunem 
pracowni jest Izabela Churas. 

14) Ognisko muzyczne. Są to zajęcia muzyczne z nauką gry na gitarze oraz wokal. Skupia dzieci  z 
terenu gminy Koziegłowy. Zajęcia prowadzi Bartłomiej Chyla.  

15) Pracownia Orange działa w Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz i utrzymuje się z 
powodzeniem w rankingu dziesięciu najlepszych pracowni w Polsce. Odbyły się liczne 
warsztaty kulturalno – animacyjne prowadzone przez trenerów z Fundacji, za sprawą 
zdobytych punktów przez SCK.   

16) Rozwijamy profil facebookowy MGOPK, który służy do rozpowszechniania informacji i relacji 
dotyczących wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Jest na bieżąco uaktualniany i rozwijany. 

17)  ,,Kultura na 5”. Z myślą o edukacyjnych propozycjach kulturalnych w MGOPK , został 
przygotowany cykl spotkań, których głównym celem było poznanie ciekawych, pełnych pasji 
osób. Osób, które często znamy, mieszkają obok nas, postrzegamy je jednak jako zwykłych 
sąsiadów, a to ludzie pełni pasji, potrafiący w ciekawy, często w niekonwencjonalny sposób 
opowiadać o tym co robią. Pobudzają wyobraźnie odbiorcy, motywują do nowych wyzwań. 
Imponują swoim ,,zadziornym spojrzeniem na świat”.  

18) Organizujemy wystawy autorskie w Gallery Promo Arte. Komisarzem wystaw jest Łukasz 
Chojnacki.   

19) Edukacja kulturalna oraz upowszechnienie kultury wśród mieszkańców polega również na ich 
udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MGOPK, są one organizowane 
cyklicznie lub okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami 
ale i współtwórcami życia artystycznego poprzez udział w uroczystościach, konkursach, 
festynach, wystawach i koncertach. Poniżej zrealizowane imprezy i wydarzenia kulturalne w 
roku sprawozdawczym. 

 
 

 

MGOPK w pełni zrealizował założony kalendarz imprez, w tym: 

Styczeń  

6 stycznia 
Ulicami Koziegłów przeszedł barwny Orszak Trzech Króli, który wyruszył spod kościoła pw. Św. Marii 
Magdaleny, do MGOPK, gdzie odbył się Koncert Kolęd. 
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13 stycznia 

Na scenie widowiskowej MGOPK odbył się Koncert Noworoczny połączony z 27 Finałem Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wzięli w nim udział m.in: Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Pińczyc, soliści ze Studia Piosenki, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Formacja Tańca Estradowego „Pokusa i Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”. Gościnnie wystąpiła Grupa 
Teatralna ,,SPONTAN” oraz Stowarzyszenie ,,Moc Pokoleń” z Myszkowa. Podczas Koncertu został 
rozstrzygnięty konkurs ,,Zaczarowana Choinka”.  

27 stycznia 
MGOPK był współorganizatorem Koncertu Kolęd i Pastorałek „KOLĘDOWO”, który odbył się w 
Sanktuarium św. Jana Marii Vianney`a w Mzykach. Wystąpiła znana wokalistka Magda Steczkowska 
przy akompaniamencie Michała Jurkiewicza. 

 

Luty  
 
9 lutego 
W Ośrodku Wypoczynkowym ,,Zacisze” w Rzeniszowie odbył się Bal Mecenasa Kultury 2018,  podczas 
którego mieliśmy możliwość do podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom za wsparcie 
Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie kultury. Kapituła dokonała analizy działalności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Promocji Kultury biorąc pod uwagę przede wszystkim takie działania i imprezy 
wiodące. Laureaci Mecenasa Kultury 2018 zostali nagrodzeni statuetkami i dyplomami. Tytuł „Mecenas 
Kultury 2018” został przyznany w pięciu kategoriach: Sponsor Finansowy, Sponsor Rzeczowy, 
„Pomocna dłoń”, Altruista oraz Mentor Kultury. 
 
11-22 lutego 
Na czas ferii MGOPK przygotował dla dzieci z Gminy Koziegłowy program zajęć „Zimowe Warsztaty 

Artystyczne”. W programie znalazł się cykl warsztatów z różnych dziedzin, a w Bibliotece odbyły się 

zajęcia teatralne. Dzieci odwiedziły też Fitness Club MEDY GYM w Koziegłowach. Odbył się również 

wyjazd do Parku Wodnego w Łazach. Dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. 

Marzec 
1 marca 
W MGOPK w Koziegłowach odbył się wykład Sebastiana Liwocha „Rozbicie oraz proces II Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jako przykład represji wobec podziemia 
niepodległościowego”.  Można też było obejrzeć wystawę prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach.  
 
2 marca  
Młodzieżowy Gminny Zespół Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy” wystąpił  w Sosnowcu na XII Ogólnopolskim 
Festiwal Tańca ,,Róża”. Zaprezentował suitę krakowską opracowaną przez Beatę Gwardyś, choreografa 
zespołu. Akompaniował mu na akordeonie Mirosław Naturalny. Nasz zespół otrzymał ogólnopolskie 
wyróżnienie II stopnia. W Festiwalu uczestniczyły artystyczne zespoły taneczne z całej Polski.  
 
6-8 marca 
Po raz piąty odbył się w MGOPK cykl spotkań dla kobiet z gminy Koziegłowy "Wiosna Kobiet" - tym 
razem pod hasłem „Kobieto, obudź się na wiosnę!”. Pierwszy dzień upłynął pod hasłem „Lekka, 
zmysłowa i przebojowa”, drugi pod hasłem „Kobieta jest zwiewna jak motyl”. Po trzecim dniu, 8 marca, 
każda pani świętująca z nami była „radosna, energetyczna i obudzona”.  Na scenie Józef Ślusarz 
wyśpiewał wszystkie imiona kobiet i udowodnił nam, że kobieta to tysiąc różnych drobiazgów. 
Trzeciego dnia odbyło się taneczne show Sebastiana Świerczyńskiego, a Szkoła Tańca Dobrowolscy z 
Częstochowy wykonała pokaz gorących tańców „Latino dance”. Tego dnia nastąpiło wręczenie nagród 
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w konkursie czytelniczym „100 książek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. W ramach imprezy 
dobyło się wiele pokazów i różnego rodzaju działań o charakterze prozdrowotnym oraz kosmetycznym. 
 
15 marca  
W Pracowni ,,Pod Koziołkami” w MGOPK odbyły się warsztaty świąteczne  „Wiosenne Filcowanie”. Było 
to pierwsze spotkanie w ramach cyklu Na ,,5″ z Kulturą. 
 
21 marca  
W MGOPK w Koziegłowach odbyły się Miejsko-Gminne Eliminacje XXXI Regionalnych Spotkań Młodych 

Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. Z każdej z trzech kategorii nominowano po 2 pierwsze osoby do 

etapu na szczeblu powiatowym. 

Kwiecień  
4 kwietnia  
W MGOPK w Koziegłowach odbyły się Gminne Eliminacje III Powiatowego Festiwalu Muzycznego „Nasz 
Talent”. Na scenie zaprezentowali się najlepsi wokaliści z Gminy Koziegłowy  wyłonieni w eliminacjach 
szkolnych. 
 
4 kwietnia  
W ramach cyklu ,,Ogród tworzy się przez całe życie” odbyło się kolejne spotkanie miłośników własnych, 
przydomowych ogrodów. W programie spotkania znalazła się pielęgnacja roślin po zimie.  
 

27 kwietnia  

Grupa młodzieżowa GZPIT „Koziegłowy” uczestniczyła w XI Międzykulturowym Festiwalu 

Folklorystycznym ,,Zagłębie Sąsiedzi” w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Wystąpiły 

w nim zespoły taneczne, śpiewu grupowego i kapele ludowe. MGZPiT ,,Koziegłowy” zaprezentował 

suitę krakowską z elementami patriotycznymi i zabawą z Lajkonikem.  

 

Maj  
2 maja 
Ulicami Warszawy przeszedł po raz pierwszy w historii Biało-Czerwony Korowód. Zakończył się na Placu 
Piłsudskiego. Zorganizowany został w ramach 100-lecia Niepodległości i wpisuje się w Święto Dnia Flagi 
RP. Wśród jego uczestników znajdowała się liczna ekipa Gminy i Miasta Koziegłowy reprezentowana 
m.in. przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, młodzież z Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Koziegłowy”, panie z Koła Gospodyń ,,Ziemianki” oraz przedstawicieli ,Osikowej Doliny. Elementem, 
który wyróżniał naszą Gminę był przepięknie wykonany z wiór osikowych mierzący około 3 metrów 
biały orzeł, który powstał w Osikowej Dolinie.  
 
10 maja 
W MGOPK w Koziegłowach odbyło się spotkanie z aktorem filmowym i teatralnym Mateuszem Królem 
otwierające cykl Akademii Filmowej z udziałem aktorów i osób związanych ze sztuką filmową. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli w trakcie spotkania film „Saszka”. 
 

11 maja  

W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XII Śląska Gala Biesiadna. Na zaproszenie Bernadety 

Kowalskiej Młodzieżowy wystąpił z nią podczas gali Zespół Pieśni i Tańca "Koziegłowy”. 

 
22 maja  
Już po raz piąty odbył się w MGOPK w Koziegłowach Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”. 
Zaprezentowali się artyści z Gminy Koziegłowy - ze szkół z Gminy Koziegłowy, podopieczni zespołów 
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działających na co dzień przy MGOPK w Koziegłowach, wokaliści, instrumentaliści, tancerze, zespoły 
taneczne, instrumentalne i wokalne. 
 
31 maja  
W Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Dla wszystkich 
dzieci ze świetlic zrzeszonych przy MGOPK został zorganizowany mini turniej sołectw, do którego 
organizacji czynnie włączyły się panie z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

Czerwiec 
9 Czerwca 
MGOPK w Koziegłowach był współorganizatorem II edycji Sąsiedzkiego Festiwalu Ciast, który odbył się 
w Cynkowie. Wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Cynkowa oraz z Koziegłowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach Festiwalu odbył się konkurs na wypiek domowych ciast oraz 
inne konkursy kulinarne. Na scenie zaprezentowali się utalentowani wokaliści naszej gminy, Kapela 
Biesiadna ŚODR z Częstochowy, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Pińczyc. W finale wystąpiła Bernadeta 
Kowalska, która wykonała pierwszy utwór z udziałem Młodzieżowego Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Koziegłowy”.  
 
22 czerwca 
Na kompleksie sportowym ,,Orlik” w Koziegłowach odbyła się Słowiańska Noc Zakochanych.  
Impreza nawiązuje do tradycji Nocy Świętojańskiej.  
 
29 czerwca 
Na placu przy Świetlicy w Wojsławicach odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny połączony  z II Sąsiedzkim 
Festiwalem Ciast.  

 

Lipiec 
6 lipca 
W Centrum Rekreacji przy MGOPK odbył się już po raz szósty Turniej Sołectw „Jak dobrze mieć sąsiada” 
W turnieju wzięło udział 19 sołectw. Wygrało Sołectwo Wojsławice, drugie miejsce zajęła drużyna z 
Krusina, a trzecie – sołectwo Mysłów.  
 

26 czerwca – 12 lipca 

Tegoroczna edycja „Wakacyjnych Impresji” odbyła się w ramach projektu „Folkowisko”- działania 
dofinansowanego ze Środków Programu Narodowego Centrum Kultury „Etno Polska 2019”. Dzieci ze 
świetlic zrzeszonych przy MGOPK w Koziegłowach, ale także pozostałe dzieci z Gminy Koziegłowy 
mogły skorzystać aż z trzech wyjazdów - do Muzeum Zabawek i Zabaw w Kielcach, do Muzeum 
Dawnych Rzemiosł w ,,Starym Młynie” w Żarkach i do gospodarstwa agroturystycznego „Jurajska 
spiżarnia” w Białej Wielkiej na warsztaty „W babcinej spiżarni”. Odbyły się również warsztaty 
ceramiczne w „Zaczarowanej Zagrodzie” w Kuźnicy Starej a także warsztaty cykl warsztatów w MGOPK. 
 
20-21 lipca 
Na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK odbyły się Dni Gminy i Miasta Koziegłowy, które otworzył 
korowód zabytkowych samochodów, motocykli i samochodów tuningowych, w ramach VI edycji 
Konkursu Moto-Legendy. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli: Baciary, Piękni i Młodzi, Kabaret z 
Konopi. W ramach Dni Gminy i Miasta Koziegłowy odbyło się tradycyjnie wiele różnych działań 
artystycznych i kulinarnych. 
 
26 czerwca – 17 lipca 
W tym roku MGOPK w Koziegłowach zrealizował projekt pn. ,,Folkowisko”. Zadanie było 
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dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,EtnoPolska2019″. 
Miało na celu popularyzację żywych i zanikających zjawisk kultury ludowej. W jego ramach 
przeprowadzono warsztaty tematyczne, wyjazdy do muzeów. 
 
27 lipca 
Impreza pod nazwą ,,Folkowisko” przebiegała na wielu płaszczyznach. W programie znalazły się Targi 
Sztuki Ludowej, Targi Zdrowej Żywności. Dla dzieci przygotowano specjalny blok Retrozabawy. Odbył 
się też ,,Festiwal pierogów”. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z kilku gmin i orkiestry dęte. 

 

Sierpień 
3 sierpnia 
MGOPK w Koziegłowach był współorganizatorem II edycji Sąsiedzkiego Festiwalu Ciast „Ciasto i kawa 
dla mojego sąsiada”,  który odbył się w Ośrodku Rekreacji w Postępie. W trakcie imprezy, za 30-letni 
okres „sołtysowania” w Postępie został uhonorowany Stanisław Oleksiak, który otrzymał list 
gratulacyjny od Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. 
 
17 -18 sierpnia 
W Gniazdowie odbył się V Festiwal Miłośników Koni i Muzyki ,,Z Kopyta”. Wspólnie z Polską Ligą 
Western i Rodeo oraz Ranczem Rosochacz zorganizowane zostały zawody konne ,,Extreme Trail Open”, 
pokazy kaskaderskie Red Simon Wild West Show, pokazy powożenia zaprzęgami oraz wyścigi 
kowbojskie. Gwiazdami muzycznymi imprezy byli: Golec uOrkiestra, Piersi i Margaret. Na terenie 
festiwalu powstało Miasteczko Westernowe „Na bardzo Dzikim Zachodzie”. W ramach imprezy odbyły 
się też: V Bieg „Z Kopyta”, zawody Off Road, XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, pokazy 
powożenia, przejażdżki samochodami terenowymi. Tradycyjnie nie zabrakło uroczystej parady z 
udziałem jeźdźców, zaprzęgów konnych, motocykli oraz samochodów terenowych i zabytkowych.  
 
25 sierpnia  
Przy MGOPK w Koziegłowach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Podczas uroczystości nastąpiło 
oficjalne przekazanie do służby OSP w Starej Hucie nowego samochodu strażackiego. Gościnnie 
wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Csobolyo”, który przyjechał z zaprzyjaźnionej z Koziegłowami 
węgierskiej gminy Győrújbarát.  
 
31 sierpnia  
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury był współorganizatorem ,,Święta Pieczonego Ziemniaka” 
połączonego z ,,Festiwalem Ciast”, które odbyło się na terenie OSP w Koziegłówkach.  

 
Wrzesień-Grudzień 

 
16 września - 9 grudnia 
MGOPK wraz z grupą nieformalną Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz zrealizował projekt 
,,Eksperymenty plastyczne - warsztaty ”. Od września do grudnia dzieci w wieku od 7 do 10 lat miały 
możliwość zapoznać się z różnymi technikami malarskimi. Końcowy efekt ich prac można było 
podziwiać podczas wystawy zorganizowanej 9 grudnia w Galery Promo Arte w MGOPK w 
Koziegłowach. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu z 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.  
 
12 grudnia 
Tematem świątecznych warsztatów zorganizowanych przez MGOPK były pierniki. Warsztaty były 
skierowane dla rodzin. 
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15 grudnia  
W MGOPK w Koziegłowach odbył się casting konkursu Miss Jury (18-27 lat) i Miss Jury Nastolatek (14-
18 lat). Startowały uczestniczki z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i 
kłobuckiego. Gala finałowa Konkursu Miss Jury 2020 i Miss Jury Nastolatek 2020 odbyła się 18 stycznia 
2020 r. w Zespole Szkół w Koziegłowach. Były to zarazem eliminacje do Miss Śląska.  
 
17 grudnia 

W MGOPK gościł ojciec Tomasz Maniura – duszpasterz młodzieży, założyciel Oblackiego 
Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA, twórca wypraw rowerowych NINIWA Team, obecnie główny 
organizator „Festiwalu Życia”, współtwórca książek – relacji z wypraw rowerowych. Młodzież z wielkim 
zainteresowaniem słuchała relacji i wspomnień o. Tomasza z wypraw rowerowych.  
 
Roczny plan działalności MGOPK został zrealizowany zgodnie z Planem działalności na 2019 r.  
 

ROZDZIAŁ XVIII 
REJESTR UCHWAŁ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2019 R. 

 
 

Lp Data  Sesji  
Numer      

uchwały 

Numer           

protokołu 
Treść uchwały, w sprawie: 

 1 

 
24.01.2019    54 V 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach  na realizację zadania 

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Pustkowie Lgockie” 

2 24.01.2019 55 V 

w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia 

wyborów do organów jednostek pomocniczych 

Gminy i Miasta Koziegłowy 

3 24.01.2019 56 V 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Koziegłowy  na lata 2019-2023 

4 24.01.2019 57 V 
uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok 

5 24.01.2019 58 V 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok 

6 24.01.2019 59 V 

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/2018 Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 grudnia 2018 

r. zmieniającej Uchwałę 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 oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

 7 

 
28.02.2019 60 VI 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

8 28.02.2019 61 VI w sprawie funduszu sołeckiego  na 2020 rok 
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9 28.02.2019 62 VI 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta 

Koziegłowy Nr 54/V/2019 z dnia 24 stycznia 2019 

r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermi-

nowej 

10 28.02.2019 63 VI 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy i Miasta Koziegłowy 

11 28.02.2019 64 VI 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i 

Miasta Koziegłowy 

12 28.02.2019 65 VI 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/IV/2018 Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 grudnia 2018 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

 13 

 
28.03.2019 66 VII 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

14 28.03.2019 67 VII 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

15 28.03.2019 68 VII 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

16 28.03.2019 69 VII w sprawie  uchwalenia Statutu Miasta Koziegłowy 

17 28.03.2019 70 VII w sprawie uchwalenia Statutu dzielnicy Rosochacz 

18 28.03.2019 71 VII 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski 

Cynków) 

19 28.03.2019 72 VII 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski 

Gniazdów) 

20 28.03.2019 73 VII 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

 21 

 
25.04.2019 74 VIII 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. 

22 25.04.2019 75 VIII 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

23 25.04.2019 76 VIII 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

24 25.04.2019 77 VIII 

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od 

nieruchomości od osób fizycznych   w drodze 

inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

25 25.04.2019 78 VIII 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na 

dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy 

Osobom   z Problemami Alkoholowymi  w 

Częstochowie zadania z zakresu ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
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26 25.04.2019 79 VIII 

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta 

Koziegłowy 

27 25.04.2019 80 VIII 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla 

fragmentu obszaru położonego w miejscowości 

Koziegłowy 

28 25.04.2019 81 VIII 

w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego  w 

miejscowości Mysłów 

29 25.04.2019 82 VIII 

w sprawie 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 

 30 

 
27.06.2019 83 IX 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

31 27.06.2019 84 IX 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

32 27.06.2019 85 IX 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy i Miasta Koziegłowy za udział w działaniach 

ratowniczych  i szkoleniach pożarniczych 

33 27.06.2019 86 IX 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/II/208 z dnia 29 

listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego 

Samorządu Miasta Koziegłowy i Przewodniczących 

samorządów dzielnic Miasta Koziegłowy 

34 27.06.2019 87 IX 
w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

35 27.06.2019 88 IX 
w sprawie sprzedaży nieruchomości w 

Koziegłowach 

36 27.06.2019 89 IX 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy najmu 

37 27.06.2019 90 IX 

W sprawie nabycia udziałów w prawie własności 

nieruchomości (budynek Koziegłowy ul. 

Woźnicka) 

 

38 
27.06.2019 91 IX  

W sprawie powołania Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 

39 27.06.2019 92 IX 

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na 

lata 2019-2025 

40 27.06.2019 93 IX 
sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza 

Gminy i Miasta Koziegłowy 
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 48 

 

26.09.2019 101 XI w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

49 26.09.2019 102 XI w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

50 26.09.2019 103 XI w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

51 26.09.2019 104 XI zmiany Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

nr 68/VII/2019 z dnia 28 marca 2019 w sprawie  

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

52 26.09.2019 105 XI w sprawie ustalenia Regulaminy głosowania w 

wyborach ławników do sądów powszechnych 

53 26.09.2019 106 XI w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 

w Myszkowie na kadencję 2020-2023 

54 26.09.2019 107 XI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z Miastem 

Zawiercie w przedmiocie powierzenia Miastu 

Zawiercie przez Gminę i Miasto Koziegłowy zadań 

własnych utrzymania czystości i porządku w 

gminie 

55 26.09.2019 108 XI  w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/XLVI/2014 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie określenia  wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami oraz określenia warunków  i trybu 

składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy i Miasta 

Koziegłowy 

41 27.06.2019 94 IX 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 r. 

42 27.06.2019 95 IX 
Sprawie udzielenia  absolutorium dla Burmistrza 

za 2018 rok 

 43 

 
01.08.2019 96 X 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

44 01.08.2019 97 X 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

45 01.08.2019 98 X 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

46 01.08.2019 99 X 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-

terminowego 

47 01.08.2019 100 X 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o 

kandydatce na ławnika do Sądu Rejonowego w 

Myszkowie. 
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56 26.09.2019 109 XI w sprawie nadania nazwy ronda w Mzykach – 

droga nr geodez.128, 129 

57 26.09.2019 110 XI sprawie nadania nazwy ronda w Mzykach – droga 

nr geodez. 258 i 752/1 

58 26.09.2019 111 XI 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 

59 26.09.2019 112 XI w sprawie zmiany Uchwały Nr 300/XXXII/09 Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2009 

r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 

zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 

terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do 

wynagro-dzenia, nagród i dodatków socjalnych 

60 26.09.2019 113 XI w sprawie zawarcia porozumień dotyczących 

finansowania wydatków związanych  z 

nauczaniem religii 

61 26.09.2019 114 XI w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i 

przystąpienie do Stowarzyszenia o nazwie 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 

62 26.09.2019 115 XI W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadań z 

zakresu publicznego transportu zbiorowego  

63 26.09.2019 116 XI   W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach w 

wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup 

samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Myszkowie 

 64 

 

24.10.2019 117 XII w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

65 24.10.2019 118 XII w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

66 24.10.2019 119 XII w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

67 24.10.2019 120 XII w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy  na  ujęcie wody w Rzeniszowie 

dla Żywiec Zdrój 

 68 

 

28.11.2019 121 XIII w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

69 28.11.2019 122 XIII w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

70 28.11.2019 123 XIII w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości 
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71 28.11.2019 124 XIII 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 oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

72 28.11.2019 125 XIII w sprawie zmiany Uchwały nr 272/XXXVIII/2017 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i 

kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół 

niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i 

Miasta Koziegłowy przez podmioty nienależące do 

sektora finansów publicznych 

73 28.11.2019 126 XIII w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

i Miasta Koziegłowy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok 

74 28.11.2019 127 XIII sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

obrębie Gniazdów-Mzyki 

75 28.11.2019 128 XIII w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Koziegłowy 

76 28.11.2019 129 XIII w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

77 

 

30.12.2019 130 XIV w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2019 rok 

8 30.12.2019 131 XIV w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej 

79 30.12.2019 132 XIV w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają  z upływem roku budżetowego 

80 30.12.2019 133 XIV w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020  rok 

81 30.12.2019 134 XIV w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

82 30.12.2019 135 XIV w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XVII/2004 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 

czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego 

83 

 

30.12.2019 136 XIV w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy w Mysłowie 

84 

 

30.12.2019 137 XIV w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta 

Koziegłowy na 2020 rok 

85 30.12.2019 138 XIV w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 
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Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

Jacek Ślęczka 

 

86 30.12.2019 139 XIV w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i 

Miasta Koziegłowy na 2020 rok 

87 30.12.2019 140 XIV w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 rok 


