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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1.

POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY

Gmina Konopiska to gmina wiejska, położona na południu Polski, w województwie
śląskim, w południowo-zachodniej części powiatu częstochowskiego – zajmuje 5,14% jego
powierzchni.
Gmina sąsiaduje z miastem Częstochowa, w odległości ok. 10 km od jego centrum. Sąsiaduje
z gminami: Blachownia, Boronów, Częstochowa, Herby, Poczesna, Starcza, Woźniki.
Na terenie gminy krzyżują się drogi:
Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice
Częstochowa – Koszęcin
Kamienica Polska – Blachownia.
Gmina Konopiska zajmuje powierzchnię 78,65 km². Użytki rolne stanowią 59%, lasy i grunty
leśne 29%, tereny budowlane i zabudowane 8%, drogi 3%, wody 1%.
Rysunek 1. Mapa przedstawiająca granice Gminy Konopiska

Źródło: https://mapa.targeo.pl/gmina Konopiska
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1.2.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SOŁECTWA

Gmina realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Konopiska oraz gminnych
jednostek organizacyjnych. W 2018 r. funkcjonowały następujące gminne jednostki
organizacyjne:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach – Korzonku
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
• Publiczne Przedszkole w Konopiskach
oraz dwie w formie instytucji kultury:
•
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Sołectwa
Gmina Konopiska składa się z 12 sołectw oraz 15 miejscowości. Miejscowość Kowale
przynależy do sołectwa Jamki, miejscowość Leśniaki do sołectwa Korzonek, natomiast
miejscowość Kijas przynależy do sołectwa Wygoda. Najbardziej liczebną miejscowością
gminy są Konopiska, które na koniec 2018 r. liczyły 2979 mieszkańców. Druga w kolejności
pod względem ilości mieszkańców jest miejscowość Aleksandria Pierwsza, która na koniec
2018 r. liczyła 1421 mieszkańców.
Tabela 1. Wykaz poszczególnych sołectw Gminy Konopiska

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sołectwo
Aleksandria Druga
Aleksandria Pierwsza
Hutki
Jamki
Konopiska
Kopalnia
Korzonek
Łaziec
Rększowice
Walaszczyki
Wąsosz
Wygoda

Sołtys
Ryszard Skoczylas
Zenon Skwara
Halina Ernt
Jolanta Cisowska
Wojciech Bator
Zbigniew Wołczyk
Barbara Morzyk
Jadwiga Kromołowska
Izabela Kowalska
Jan Parkitny
Jan Błaszczyk
Krystyna Solińska
Razem
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Liczba mieszk.
968
1421
971
649
2979
553
578
450
908
111
539
542
10 669

Powierzchnia
1076,43
1971,01
921,83
675,21
1221,59
101,65
166,11
297,12
810,56
46,69
374,36
202,82
7865,38
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Rysunek 2. Mapa podziału Gminy Konopiska na sołectwa

Źródło:_opracowanie Stefan Zaleski

1.3.

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Konopiska od lat dąży do profesjonalnej, rzetelnej i skutecznej realizacji
zadań publicznych. W grudniu 2018 roku urząd zatrudniał 39 osób (38 etatów), w tym 28 na
stanowiskach urzędniczych i 11 na stanowiskach pomocniczych. Mimo kolejnych zadań
dokładanych ustawami do realizacji samorządom, zatrudnienie w urzędzie pozostaje na
stałym poziomie. Urząd stara się zatrudniać na stanowiska pomocnicze osoby kierowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach prac interwencyjnych, robót
publicznych oraz staży. W urzędzie istnieje elektroniczny system wspomagający obieg
dokumentów, dzięki czemu sprawy załatwiane są szybciej i sprawniej. W 2018 roku
w elektronicznym systemie obiegu dokumentów w urzędzie zarejestrowano 6 824 pozycji
korespondencji przychodzącej oraz 8 832 wychodzącej. Koszty związane z wysyłką
korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w 2018 r. wyniosły 68 290,10 zł.
Funkcjonujące w urzędzie archiwum zakładowe w 2018 r. przyjęło z komórek
organizacyjnych 610 szt. teczek aktowych w łącznej ilości 101,19 mb., które
zaewidencjonowano na 38 spisach zdawczo-odbiorczych. Na podstawie obowiązujących
przepisów i za zgodą Archiwum Państwowego dokonano brakowania dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w zasobach archiwum w ilości 411 jednostek aktowych, tj.
7,70 mb. Z możliwości wypożyczenia bądź wglądu do dokumentacji archiwalnej znajdującej
się w zasobach archiwum skorzystało 88 instytucji i interesantów oraz 10 pracowników
urzędu 280 razy.
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W minionym roku objęto ochroną ubezpieczenia cały majątek gminy, tj. majątek urzędu
gminy, jednostek organizacyjnych gminy, OSP, placówek oświatowych.
Zakres ubezpieczenia dotyczył:
•
•
•
•
•

ubezpieczenia majątku (ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyk),
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia dotyczące szkół,
ubezpieczenia NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów.

Realizacja uchwał
Stosownie do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy jest
organem stanowiącym i kontrolnym. Do jej kompetencji należą sprawy o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami. Wójt jest organem wykonawczym gminy, do którego
zadań należy m.in. wykonywanie uchwał rady gminy.
Rok 2018 był rokiem wyborów do samorządu. Rada gminy poprzedniej kadencji zakończyła
swoją czteroletnią kadencję 16 listopada 2018 r., a 17 listopada 2018 r. rozpoczęła
pięcioletnią działalność nowa rady gminy. W 2018 r. rada gminy kadencji 2014–2018 odbyła
12 sesji i podjęła 80 uchwał. Po wyborach samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 r.
powołano nową radę gminy.
W kadencji 2018–2023 powołano następujące komisje Rady Gminy Konopiska:
•
•
•
•
•

Komisję Rewizyjną,
Komisję Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisję Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa,
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W 2018 roku rada kadencji 2018–2023 odbyła 3 sesje i podjęła 31 uchwał. W związku ze
zmianą zapisów ustawy o samorządzie gminnym zmieniono statut gminy uchwałami nr
383/LIV/2018 z dnia 16 października 2018 r. oraz nr 18/III/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska. Wydłużono kadencję organów gminy do 5 lat
oraz rozpoczęto transmitowanie obrad rady gminy.
Za merytoryczne wdrożenie uchwał w imieniu wójta odpowiadają kierownicy referatów,
a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Nadzór nad wykonaniem uchwał
sprawują w swoich pionach odpowiednio wójt, jego zastępca, sekretarz i skarbnik gminy.
Wykaz najistotniejszych uchwał podjętych w 2018 r.:
•
•
•
•
•

312/XLIII/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych
w gminnym regularnym przewozie osób,
323/XLV/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu,
324/XLV/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Konopiska”,
328/XLV/2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym,
331/XLVI/2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Konopiska,
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•

332/XLVI/2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Konopiska,
• 339/XLVI/2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej
komunikacji w obrębie gminy Konopiska,
• 344/XLVIII/2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023,
• 360/L/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy
Konopiska na lata 2016–2020”,
• 362/L/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Konopiska,
• 363/L/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy
Konopiska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
• 383/LIV/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska
• 23/III/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego
w zakresie dożywiania na lata 2019–2023,
• 26/III/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
• 29/III/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ GOZ
w Konopiskach.
Sposób realizacji uchwał podjętych w 2018 r. oraz obowiązujących programów został opisany
w dalszej części raportu w poszczególnych działach tematycznych.
Informacja Publiczna
Każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Informacja publiczna udostępniana jest
przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zaś
informacja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek
zainteresowanego.
W 2018 r. zarejestrowano i odpowiedziano łącznie na 104 wnioski dotyczące udzielenia
informacji publicznej.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W 2018 r. Wójt Gminy Konopiska wydał 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na dzień 31.12.2018 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało
38 podmiotów (w tym 29 punktów detalicznych oraz 9 punktów gastronomicznych).
Zarządzenia wójta
W 2018 r. wójt wydał 131 aktów prawnych w formie zarządzeń.
Kontrole zewnętrzne
W 2018 r. instytucje zewnętrzne przeprowadziły w urzędzie gminy 10 kontroli.
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Tabela 2. Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Konopiska w 2018 r.

Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczba
przeprowadzonych
kontroli

Nazwa instytucji kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Wydział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach O/w Częstochowie
Archiwum Państwowe w Częstochowie
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/ w Opolu
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
Ogółem

1
2
1
1
1
1
1
1
1
10

Umowy, pełnomocnictwa i upoważnienia
W 2018 r. zarejestrowano 37 upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez wójta.
Upoważnienia i pełnomocnictwa, których udzielano w 2018 r. dotyczyły m.in.:
samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy, przetwarzania danych,
wykonywania funkcji kontrolnych, przeprowadzania czynności audytowych, postępowania
przed sądami, potwierdzenia tożsamości składających wnioski o wpis do CEIDG, wydawania
i unieważniania dowodów osobistych. Urząd Gminy Konopiska, jako jeden z pierwszych
w kraju na mocy zarządzenia wójta publikuje na łamach BIP rejestr umów.
W 2018 r. zarejestrowano ich 346.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych obejmującym szczegółowe
rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. W Urzędzie Gminy
Konopiska w 2018 r. przeprowadzono 14 postępowań, w tym dwa uległy unieważnieniu
w związku z ceną oferty najkorzystniejszej, która przewyższała możliwości finansowe gminy.
W porównaniu z rokiem 2017, w którym przeprowadzono 12 postępowań, można zauważyć,
że liczba zamówień nie uległa znacząco zmianie. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych w ostatnim czasie ulegają ciągłym zmianom m.in. nakładając
na wykonawcę obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę. Wzrastające koszty realizacji
zamówień, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen materiałów oraz zmiana
koniunktury gospodarczej powoduje, że obecnie wykonawcy dużo ostrożniej podpisują
kolejne kontrakty. Nie są już tak jak dawniej skłonni do obniżania wartości ofert w takim
stopniu, aby wygrać przetarg i uzyskać zamówienie publiczne. Wpływ na to ma również
panujący od dłuższego czasu deficyt pracowników na rynku pracy.
Tabela 3. Zestawienie zamówień publicznych w 2018 r. zakończonych zawarciem umowy

Tryb udzielenia zamówienia
(zgodny z przepisami Pzp)

Roboty budowlane

Usługi

Liczba
postępowań

Wartość zawartych
umów (netto)

Liczba
postępowań

Wartość zawartych
umów (netto)

Przetarg nieograniczony

8

7 648 711,42 zł

3

744 022,91 zł

Zamówienia z wolnej ręki

0

-

1

9 379,84 zł

Razem

8

7 648 711,42

4

753 402,75 zł
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Łącznie wszystkich zamówień w 2018 r. udzielono na kwotę ponad 8 milionów złotych netto,
co przekłada się na wzrost wartości zamówień o około 3 miliony w stosunku do roku 2017.
Oprócz zamówień udzielanych zgodnie z przepisami ww. ustawy gmina udziela tzw.
„mniejszych zamówień” do 30 000 euro. W 2018 r. takich zamówień udzielono na łączną
sumę 5 166 195,46 zł netto.
Informatyzacja
Informatyzacja to proces wprowadzania rozwiązań informatycznych, które wspomagają
funkcjonowanie instytucji. W ramach informatyzacji w 2018 r. wykonano w Urzędzie Gminy
od podstaw sieć komputerową na 110 punktów logicznych, która umożliwia podłączenie
zarówno komputerów, drukarek jak i telefonów VoIP.
Dla utrzymania sprawnej i bezpiecznej infrastruktury bazy sprzętowej oraz bazy
oprogramowania dokonano zakupu:
•
•
•

3 zestawów komputerowych dla jednostek organizacyjnych,
2 laptopów dla jednostek organizacyjnych,
uruchomiono i skonfigurowano urządzenie brzegowe odpowiedzialne za
bezpieczeństwo i szyfrowany model przesyłu danych.
Dla zapewnienia profesjonalnej obsługi mieszkańców:
•
•

zmodyfikowano i dodano dodatkowe karty usług na platformie www.sekap.pl, gdzie
można zrealizować ponad 200 różnych usług. Portal daje możliwość logowania się
również z wykorzystaniem profilu zaufanego,
uruchomiono system Rada24 z możliwością podglądu obrad sesji Rady Gminy na
stronie www.konopiska.pl.

1.4.

LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN

Na koniec 2018 r. w Gminie Konopiska zameldowanych było 10 669 osób, w tym
5120 mężczyzn i 5549 kobiet. W porównaniu z 2017 rokiem to o 14 osób więcej. Poniższe
tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane demograficzne.
Tabela 4. Liczba mieszkańców w gminie Konopiska w latach 2017–2018

Liczba mieszkańców
Zameldowani na pobyt stały
kobiety
mężczyźni
Zameldowani na pobyt czasowy
kobiety
mężczyźni
Ilość mieszkańców ogółem
kobiety
mężczyźni
Uprawnieni do głosowania
w wyborach powszechnych

2017
10 655
5 558
5 097
99
57
42
10754
5 615
5 139

2018
10 669
5 549
5 120
95
44
51
10 764
5 593
5 171

8 767

8 767

W zakresie migracji warto podkreślić fakt, że w 2018 roku zanotowano większą ilości osób
przybywających do gminy Konopiska z innych miejscowości. Jednocześnie wzrosła liczba
osób, które wymeldowały się z pobytu stałego z terenu naszej gminy o 42 w stosunku do roku
poprzedniego.
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Tabela 5. Migracja ludności w latach 2017–2018

Liczba mieszkańców
2017 2018
Zameldowanych na pobyt stały spoza gminy
106 126
Zmieniło miejsce zamieszkana na terenie gminy
69
79
Wymeldowało się z pobytu stałego do innych gmin 288 330
Wykres 1. Struktura

ludności gminy według płci i wieku
Mężczyźni

Kobiety

438

71 i więcej

718
1006

56-70

1117
701
736

46-55

815
813

36-45

782
771

26-35
402
399

19-25
297
289

13-18

392
379

6-12
287
327

0-5
0

200

400

600

800

1000

1200

Struktura ludności pokazuje, że zdecydowanie największą grupą mieszkańców naszej gminy
są osoby w wieku od 56 do 70 lat natomiast najmniejszą grupą młodzież od 13 do 18 lat.
Tabela 6. Liczba stałych mieszkańców w sołectwach w latach 2017–2018

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa sołectwa

2017

2018

Aleksandria Druga
977
968
Aleksandria Pierwsza 1390
1421
Hutki
971
971
Jamki
663
649
Konopiska
2977
2979
Kopalnia
562
553
Korzonek
576
578
Łaziec
454
450
Rększowice
907
908
Walaszczyki
110
111
Wąsosz
542
539
Wygoda
526
542
Razem: 10 655 10 669
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Migracja mieszkańców w obrębie sołectw wskazuje, że w 2018 r. dodatnią dynamikę
odnotowano w sołectwie Aleksandria Druga, przybyło tu 31 mieszkańców, w sołectwie
Wygoda natomiast 16 mieszkańców. W sołectwach Kopalnia oraz Jamki odnotowano
nieznaczny spadek. W pozostałych miejscowościach różnice były bardzo niewielkie.
Niepokojącym zjawiskiem społecznym jest spadek przyrostu naturalnego. Niestety tendencja
ta utrzymuje się już od kilku lat. Gęstość zaludnienia wynosi 136 os/km2.
Tabela 7. Przyrost naturalny w latach 2017–2018

Rok
2017
2018

Liczba urodzeń
110
93

Liczba zgonów
115
119

Przyrost naturalny
-5
-26

Tabela 8. Wybrane pozycje z ewidencji prowadzonych przez USC w 2018 r.

Rodzaj zadania
Sporządzone akty urodzeń
Sporządzone akty małżeństw
Sporządzone akty zgonu
Wpisy aktów zagranicznych do polskich ksiąg
Sprostowania i uzupełnienia
Decyzje administracyjne dotyczące zmiany imienia lub nazwiska

1.5.

Liczba
9
56
58
17
16
4

PODMIOTY GOSPODARCZE

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Konopiska obejmowała
711 pozycji, oraz 626, które posiadają status „wykreślony”.
Według danych GUS na terenie gminy działa 780 podmiotów gospodarczych, których
właścicielami są osoby fizyczne oraz 148 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej.
Tabela 9. Podmioty Gospodarki Narodowej wpisane do rejestru REGON – Gmina Konopiska

Podmioty wg. sektorów własnościowych

Liczba

Podmioty gospodarki narodowej ogółem
Sektor publiczny – ogółem
Sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
Sektor prywatny – ogółem
Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Sektor prywatny – spółki handlowe
Sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
Sektor prywatny – spółdzielnie
Sektor prywatny – fundacje
Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne

928
22
18
899
780
42
3
3
6
25

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Wzrost znaczenia sektora prywatnego znajduje odbicie na mapie gospodarczej Gminy
Konopiska, gdzie sektor prywatny przeważa nad sektorem publicznym. Prywatne firmy są
przeważnie małe i mają charakter rodzinny tzw. mikroprzedsiębiorstwa, w których
zatrudnienie znajduje mniej niż 10 pracowników. Warto zauważyć, że to właśnie
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przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla siebie, a także dla pozostałych mieszkańców gminy,
przyczyniając się znacznie do jej rozwoju. Poniżej tabela przedstawiająca podmioty
gospodarcze według ilości zatrudnionych osób.
Tabela 10. Podmioty według klas wielkości – Gmina Konopiska dane z 2018 r.

Podmioty wg. klas wielkości
0–9
10 – 49
50 – 249
Razem

Liczba
894
30
4
928

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Podobnie jak w całej Polce, w Gminie Konopiska przeważają firmy: handlowe – sprzedaż
prowadzona przez internet oraz stacjonarne sklepy odzieżowe, ogólnospożywcze,
przemysłowe, ogrodnicze i wielobranżowe; usługowe – fryzjerstwo, kosmetyka,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, mechanika i diagnostyka samochodowa, blacharstwo,
lakiernictwo; transportowe oraz remontowo-budowlane (m.in. wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, stolarki okiennej i budowlanej, produkcja
kostki brukowej, ogrodzeń i półfabrykatów).
Na terenie gminy funkcjonuje Bank Spółdzielczy. Działają też duże firmy tj.: zakład
produkujący kostkę brukową, firma kurierska, zakład oczyszczania miasta, tartaki, zakłady
stolarskie, kamieniarskie, producent grzałek i elementów grzejnych, zakład mięsny, zakład
przetwórstwa owoców i warzyw, browar, piekarnia, kuźnia.

1.6.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA

Gmina Konopiska należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
•
•
•
•
•
•

Śląski Związek Gmin i Powiatów,
Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”,
Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi
i Górnej Liswarty”,
Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego,
Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego,
Porozumienie z dnia 06.03.2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji
Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Z tego tytułu w 2018 r. Gmina Konopiska przekazała kwotę 20 387,20 zł składek
członkowskich.
Śląski Związek Gmin i Powiatów – jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego
w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych
w drodze:
• integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów,
• wspierania i promocji samorządności lokalnej,
• kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego,
• wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów,
• profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechniania
modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach
i powiatach.
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Przy współudziale związku, Urząd Gminy Konopiska przystąpił do projektu „Benchmarking
– narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach
gmin i starostwach powiatowych”. W ramach projektu prowadzone są regularne, roczne,
cykle benchmarkingowe, na które składają się m.in.: coroczna weryfikacja i aktualizacja
zestawu wskaźników, w oparciu o który prowadzone są badania, gromadzenie danych
benchmarkingowych przy użyciu dedykowanego narzędzia informatycznego, weryfikacja
i pogłębiona analiza ekspercka, identyfikacja dobrych praktyk w wybranych obszarach,
spotkania wymiany dobrych praktyk oraz coroczne spotkania podsumowujące cykl
benchmarkingowy wraz z elementem podnoszenia kompetencji.
Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” – celem stowarzyszenia jest prowadzenie
działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:
• realizacja opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
(zwane dalej LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania,
• podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich,
• promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
• aktywizowanie społeczności lokalnych,
• wspieranie wszelkich działań mających na celu włączenie społeczne,
• ochronę środowiska naturalnego, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych
i historyczno-kulturowych,
• wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz
różnicowanie działalności rolniczej,
• współpraca krajowa i międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, a także
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i działań, które przyczynią się do
zrównoważonego obszaru Stowarzyszenia.
Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi
i Górnej Liswarty” ma na celu:
• promocję walorów turystycznych gmin członkowskich,
• wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego gmin,
• wspólne przedsięwzięcia w celu ochrony środowiska naturalnego,
• nawiązywanie współpracy z regionami i związkami gmin Europy oraz
międzynarodowymi programami,
• wspólne działania na rzecz rozwoju kultury regionalnej,
• reprezentowanie interesów członków związku wobec organów władz państwowych
i Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego powołane zostało w związku ze zrealizowanym
projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region
częstochowski”. Głównym celem organizacji było nadzorowanie i zarządzenie wykonaną
infrastrukturą oraz inspirowaniem i podejmowaniem inicjatyw służących społecznogospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.
Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
tworzą gminy w celu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.
Porozumienie RIT dla Subregionu Północnego – w skład Porozumienia wchodzą 34
jednostki z obszaru Subregionu Północnego. Porozumienie jest zinstytucjonalizowaną formą
partnerstwa jednostek, powołaną m.in. w celu skutecznego wdrożenia RIT w Subregionie
Północnym. Dotyczy działań w następujących obszarach:
• zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
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•
•
•
•
•
•
•

poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,
ochrona zasobów naturalnych,
poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na
obszarach rewitalizowanych
zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

1.7.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie
Gminnego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2018 przyjętego uchwałą 313/XLIII/2018. Polegała ona na zlecaniu realizacji zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzedzało przeprowadzenie otwartych konkursów
ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
W 2018 r. na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczono kwotę:
415 000,00 zł. Umowy z organizacjami pozarządowymi spisano na kwotę: 457 107,00 zł,
w tym dotacje na kwotę 325 528,00 zł. Organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania na
kwotę: 456 876,40 zł.
W 2018 r. gmina ogłosiła trzy otwarte konkursy ofert, obejmujących zadania w zakresie
kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki, w których stowarzyszenia złożyły łącznie
6 ofert, w wyniku czego podpisanych zostało 6 umów.
Tabela 11. Wykaz ofert na zadania publiczne

L.p.

Zadanie

Liczba złożonych
ofert

Liczba
podpisanych
umów

Przyznana
kwota dotacji
zgodnie z umową

1.

Zadanie z zakresu kultury
fizycznej i turystyki

3

3

169 128,00

2.

Zadanie z zakresu kultury i sztuki

3

3

122 700,00

6

6

291 828,00

Razem
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Tabela 12. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Konopiska w 2018 r.

L.p.

Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Przyznana
kwota
dotacji

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
1.

Jak sport to tylko LOT-em

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„LOT” Konopiska

122 000,00

2.

Gram w piłkę w ALKASIE

Ludowy Klub Sportowy „ALKAS”
Aleksandria

41 128,00

3.

Prowadzenie zajęć sportowych, taekwondo oraz
udział w imprezach sportowych

Klub Sportowy „Wojownik”

6 000,00
Razem

1.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
szkółki muzycznej przy Orkiestrze Dętej OSP
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Konopiska, zakup i remont instrumentów
Konopiskach
muzycznych oraz uczestnictwo w festiwalach

169 128,00

96 500,00

2.

Tańczymy i śpiewamy na ludowo

Stowarzyszenie Miłośników Gminy
Konopiska „TIIS”

12 650,00

3.

Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości w wykonaniu Szkółki
Muzycznej i Orkiestry Dętej OSP w
Konopiskach przy wykorzystaniu nowego
instrumentarium

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Konopiskach

13 550,00

Razem

122 700,00

Zadania z małych grantów
Realizacja zadań z zakresu sportu
1.

Lot z reprezentacją

Gminny Ludowy Klub
Sportowy „LOT” Konopiska

10 000,00

2.

Mikołaj dla Lot-u

Gminny Ludowy Klub
Sportowy „LOT” Konopiska

10 000,00

Razem
20 000,00
Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym promocja i organizacje
sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych)
Stowarzyszenie osób
1.
Niepełnosprawni w Europie
10 000,00
niepełnosprawnych ruchowo ich
rodzin i przyjaciół „PROMETEUS”
2.

Hipoterapia – lato 2018

Fundacja Dzieci Wuja Toma

3 700,00
Razem
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Wykres 2. Wykorzystanie

dotacji z podziałem na poszczególne zadania

200000
180000
160000
140000
120000
zł

100000
80000
60000
40000
20000
0
kultura i sztuka
sport i turystyka

•
•
•

wsparcie osób niepełnosprawnych

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki – 189 128,00 zł.
Zadanie z zakresu kultury i sztuki – 122 700,00 zł.
Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 13 700,00 zł.
Razem: 325 528,00 zł.

Gmina Konopiska realizując cele Programu udzieliła organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w ustawie, pomocy finansowej. Współpraca gminy
z podmiotami Programu odbywała się na zasadach wsparcia oraz suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i lojalności. Wsparcie finansowe
samorządu umożliwia podejmowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez
realizację zadań publicznych.
W 2018 r. zorganizowano dwa bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz wszystkich chętnych zainteresowanych założeniem stowarzyszenia bądź
fundacji na terenie Gminy Konopiska. Wspólne przedsięwzięcia integrują podmioty
Programu z mieszkańcami, pozytywnie zmieniają warunki i jakość życia dzieci, młodzieży
i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenia są na bieżąco informowane o ofertach
i programach, w których mogą brać udział.

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
2.1.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Rada Gminy Konopiska na sesji w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr
307/XLII/2017 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2018. Zmiany w budżecie
w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały trzynastoma uchwałami rady gminy oraz
pięćdziesięcioma zarządzeniami wójta gminy.
Dochody budżetu w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 43 282 323,98 zł, na planowane
43 893 738,92 zł, natomiast wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 47 401 980,42 zł,
na planowane 49 685 961,91 zł.
Planowany deficyt budżetu za 2018 r. wynosił 5 792 222,99 zł, natomiast faktycznie deficyt
na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4 119 656,44 zł. Z powyższych danych wynika,
iż wypracowano mniejszy o niespełna 1,7 mln zł deficyt, co jest spowodowane m.in.
prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej i oszczędnościami po stronie wydatków.
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Tabela 13. Dynamika wykonania budżetu w latach 2017–2018

Wyszczególnienie

2017

2018

dynamika

Dochody ogółem, z tego:

42 694 102,67

43 282 323,98

101,38

dochody bieżące, w tym:

38 430 433,22

39 903 080,90

103,83

dochody własne i środki pozyskane do
budżetu, z tego:

17 958 797,98

18 964 196,75

105,60

udziały PIT

8 960 524,00

10 110 483,00

112,83

podatek od nieruchomości

4 841 688,72

4 805 838,82

99,26

11 077 868,24

11 894 339,15

107,37

207 916,39

624 093,17

300,17

subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:

9 393 767,00

9 044 545,00

96,28

część oświatowa

8 489 128,00

9 044 545,00

106,54

904 639,00

0,00

0,00

4 263 669,45

3 379 243,08

79,26

428 204,02

66 502,60

15,53

otrzymane dotacje, z tego:

3 835 465,43

3 312 740,48

86,37

dotacje rozwojowe z UE

1 472 026,73

380 839,06

25,87

Wydatki ogółem, z tego:

41 751 941,99

47 401 980,42

113,53

wydatki bieżące, w tym:

34 604 931,91

37 439 916,41

108,19

wydatki na obsługę długu

341 228,12

350 822,43

102,81

7 147 010,08

9 962 064,01

139,39

942 160,68

-4 119 656,44

-437,26

3 825 501,31

2 463 164,49

64,39

Przychody ogółem

6 078 904,99

8 956 072,69

147,33

Rozchody ogółem

2 762 117,00

2 680 510,92

97,05

Poziom wolnych środków

4 258 948,67

2 155 905,33

50,62

Zadłużenie, w tym:

11 918 664,66

15 069 790,76

126,44

kredyty, pożyczki, obligacje komunalne

11 918 664,66

13 741 790,76

115,30

0,00

1 328 000,00

-

otrzymane dotacje, z tego:
dotacje rozwojowe z UE

część wyrównawcza

dochody majątkowe, w tym:
dochody własne i środki pozyskane do
budżetu – dochody z majątku

wydatki majątkowe
Nadwyżka/deficyt
Nadwyżka/deficyt operacyjny
(dochody bieżące - wydatki bieżące)

umowa na wykup nieruchomości

Analiza przeprowadzona na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych za 2018 r.
obrazuje stabilną sytuację finansową gminy, a budżet omawianego roku pozwolił na
realizację zaplanowanych zadań, w tym wykonania dochodów w 98,61%, natomiast
wydatków w 95,40%.
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2.2.

DOCHODY BUDŻETU
Tabela 14. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Konopiska w latach 2017–2018

Nazwa
Dochody własne i środki pozyskane do
budżetu
Otrzymane dotacje
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem
Wykres 3. Realizacja

Wykonanie
dochodów w 2017

Wykonanie
dochodów w 2018

18 387 002,00

19 030 699,35

14 913 333,67
9 393 767,00
42 694 102,67

15 207 079,63
9 044 545,00
43 282 328,98

dochodów w latach 2017-2018

20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Dochody własne i środki pozyskane
do budżetu

Otrzymane dotacje

Wykonanie dochodów w 2017

Subwencje ogólne z budżetu
państwa

Wykonanie dochodów w 2018

Poddając analizie powyższe dane można je przedstawić w sposób jeszcze bardziej
analityczny:
Tabela 15. Struktura dochodów budżetu Gminy Konopiska i ich realizacja w latach 2017–2018

Wyszczególnienie

Wykonanie

Dochody własne i udziały CIT
Udziały PIT
Dotacje UE i BP na zadania bieżące i inwestycyjne
Dotacja BP na zadania zlecone
Subwencje ogólne
Razem źródła dochodów

8 920 216,35
10 110 483,00
5 133 912,41
10 073 167,22
9 044 545,00
43 282 323,98

Udział w
strukturze
dochodów (%)
20,61
23,36
11,86
23,27
20,90
100,00

Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wpływające do budżetu gminy w 2018 r. są
największą pozycją dochodową i wynoszą 10 110 483,00 zł, co stanowi 23,36% wszystkich
dochodów gminy. Na nieco niższym poziomie są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa
na zadania zlecone gminie, stanowiące kwotę wpływów rzędu 10 073 167,22 zł (23,27%).
Dotacje za zadania zlecone gmina uzyskuje z budżetu państwa głównie na zadania związane
z polityką prorodzinną i pomocą społeczną. Kolejną co do wielkości grupą dochodów
bieżących, są subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszące 9 044 545,00 zł (20,9%).
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Wykres 4. Źródła

dochodów w 2018 r.

Dochody własne i udziały CIT

20,90%

20,61%
Udziały PIT

23,36%

23,27%
11,86%

Dotacje UE i BP na zadania bieżące i
inwestycyjne
Dotacja BP na zadania zlecone
Subwencje ogólne

W 2018 r. gmina otrzymała wyłącznie subwencję oświatową, gminie nie przysługiwała
subwencja wyrównawcza ze względu na przekroczenie wskaźnika dochodów własnych na
mieszkańca gminy w roku 2016. Dochody własne i udziały CIT (do tej grupy zalicza się
również udziały PIT, ale ze względu na ich wielkość wykazane zostały odrębnie) stanowiły
20,61% wszystkich dochodów gminy i wyniosły 8 920 216,35 zł. W grupie tej zawierają się
podatki i opłaty lokalne, np. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości stałych,
opłata adiacencka. Wpływy z tego tytułu są od kilku lat na podobnym poziomie, na co
przekładał się fakt braku zmiany wysokości stawek podatkowych od 2013 r. Ostatnią grupą
dochodową budżetu są dotacje z budżetu państwa i środki unijne z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne i związane z edukacją i pomocą społeczną.
Dochody w 2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 006,96 zł, natomiast w 2018 r.
wynosiły 4 056,83 zł.
Wykres 5. Struktura

dochodów budżetu Gminy Konopiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2017–2018

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
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500
0
Dochody własne i środki
pozyskane do budżetu

Otrzymane dotacje

Dochody na 1 mieszkańca w 2017 roku
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Subwencje ogólne z
budżetu państwa

Razem dochody na 1
mieszkańca

Dochody na 1 mieszkańca w 2018 roku
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2.3.

WYDATKI BUDŻETU

Największą pozycję w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2018 r. stanowią
wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 17 605 596,83 zł, co stanowi 37,14% wszystkich
wydatków. Kolejną grupą pod względem wielkości są wydatki na zasiłki, świadczenia
i pomoc społeczną w kwocie 12 129 367,11 zł (25,59%). Istotną pozycję zajmują wydatki na
utrzymanie dróg i inwestycje drogowe oraz bezpłatny dla mieszkańców transport na terenie
gminy – kwota wydatkowana na te cele to 6 467 721,43 zł (13,64%), w tym bezpłatny
transport publiczny pochłania 719 440.30 zł. Należy podkreślić, iż gmina od lat pozyskuje
dotacje na infrastrukturę drogową i trend ten zamierza kontynuować. Zadania realizowane
w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej wsi w 2018 r. to wydatki rzędu 4 046 063,81 zł (8,54%). Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz administracja publiczna to wydatki łącznie rzędu
5 532 682,43 zł, z tego na administrację wydatkowano 3 330 202,67 zł, natomiast na kulturę
wydatkowano 2 202 479,76 zł (w tym część środków przeznaczono do wykorzystania
w ramach Funduszu Sołeckiego). Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców na 2018 r.,
to zagospodarowana kwota 330 334,40 zł.
Pozostałe wydatki niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy stanowią kwotę
1 620 548,81 zł, w tym obsługa długu publicznego to kwota 350 822,43 zł, która stanowi
0,74% wszystkich wydatków budżetu.
Wykres 6. Wydatki

7,03%

budżetu Gminy Konopiska w 2018 r.

4,65% 3,42%

37,14%

8,54%
13,64%
25,59%

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza wszystkich wydatków
Rodzina, pomoc społeczna
Transport i łączność
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi
Administracja publiczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Inne

Dodatkowo należy zauważyć, iż w 2018 r. gmina (urząd, jednostki oświatowe, ośrodek
pomocy społecznej) wydatkowała kwotę 553 341,00 zł na zakup energii elektrycznej (zakup
energii, przesył, opłaty stałe, zmienne, dzierżawa słupów itd.), w tym 453 345,34 zł na
energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie uliczne. Jednocześnie, z uwagi, iż
interesujące są również dane dotyczące wydatków na zimowe utrzymanie dróg, w 2018 r.
poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 118 842,59 zł za sezon 2017/2018. Sezon
2018/2019 rozliczony był w całości w 2019 r.
Wydatki w 2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 918,53 zł, natomiast w 2018 r.
wynosiły 4 442,96 zł.
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Wykres 7. Wydatki

na 1 mieszkańca w latach 2017–2018
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Wydatki na 1 mieszkańca w 2018 roku

W ramach powyższych danych gmina realizowała inwestycje, na realizację których
wydatkowano kwotę 9 962 064,01 zł, co stanowi 94,34% wykonania planu wydatków
majątkowych oraz angażuje 21,02% wszystkich wydatków budżetu w 2018 r. Wydatki
bieżące to kwota 37 439 916,41 zł i udział w wydatkach budżetu rzędu 78,98%.
Tabela 16. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.
Treść

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Konopiska etap I
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopalni w ul. Malinowej
Zakup i montaż „witaczy” promujących Gminę Konopiska
Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg
wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach
Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S
w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina Konopiska
Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łaźcu działka nr 54, obręb
Łaziec
Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II
(następna odnoga)
Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku
Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy
i szkole w Łaźcu
Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu
blacharskiego Wiktor (ul. Dębowa)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
Przebudowa ul. Zielonej w Aleksandrii
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. Nr 1377,1379
obr. Rększowice
Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach w km
0+230 - 1+085
Odbudowa drogi gminnej ul. Podgranicze w Aleksandrii II w km 0+000 0+480
Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach
w km 0+140 - 0+820
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Wydatki
majątkowe

Wykonanie na dzień
31.12.2018

1 555 000,00
131 765,00

1 261 992,28
79 373,90

116 943,00
30 000,00
1 367 058,00

116 942,78
30 000,00
1 233 558,42 1)

163 830,00

163 830,00 2)

159 900,00
159 000,00

159 816,54
158 687,63

108 470,00

108 313,42

902 000,00
40 000,00

901 000,02
39 858,17

111 237,00

111 236,29

75 030,00

75 030,00

433 250,00

425 468,26

573 164,07

573 164,07

540 797,93

540 271,72

907 072,00

891 340,72
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Wykup gruntów
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach
(budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego
geoportalu
Koncepcja rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Konopiskach
(budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
Wizualizacja przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w
Konopiskach
Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Biura Rady Gminy
Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost
dostępności do e-usług publicznych
Wykonanie sieci internetowej w budynku UG w Konopiskach
Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki
Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej
Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Rększowice
Modernizacja kotłowni gazowo - węglowej w budynku OSP Rększowice
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową
istniejącego budynku szkoły
Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia
Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łaźcu
Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice
Utwardzenie terenu przy SP w Łaźcu
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
(Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)
Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach Korzonku
Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w
Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii
Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona
z montażem odnawialnych źródeł energii
Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)
Projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji nr 15 c w m.
Wygoda
Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Rększowice Hutki
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandria ul. Mostowa – etap I
Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Aleksandrii
Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Aleksandrii
Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zjazdowej
w Rększowicach
Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka
Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaźcu
Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Hutki
Docieplenie dachu w budynku KGW Kopalnia
Razem wydatki

374 700,00
44 154,00

352 000,00
44 154,00

19 800,00

19 786,14

19 500,00

0,00

6 000,00

5 842,00

24 299,00
7 691,07

22 957,95
0,00

63 678,33
11 000,00
126 000,00
39 500,00
9 000,00
1 249 386,00

63 678,33
10 947,00
125 999,99
39 500,00 3)
9 000,00
1 212 902,70

46 943,60
12 030,50
11 000,00
34 030,67
11 000,00
419 499,00

46 943,60
12 004,80
10 824,00
33 999,48
10 990,65
418 292,93

141 860,27

141 860,27

21 000,00

20 950,00

22 071,00
6 461,00
24 600,00

22 071,00
6 461,00
24 526,20

199 393,13

199 393,13 4)

5 500,00

5 092,34

31 350,00
45 000,00
6 500,00
11 000,00
10 350,00

30 919,52
44 127,08
6 033,15
10 066,28
9 980,30

26 011,99
49 876,81
12 000,00
42 987,15
10 559 690,52

26 011,99
49 876,81
12 000,00
42 987,15
9 962 064,01

Objaśnienia:
1)

w tym 205.593,07 zł dotacja dla Województwa Śląskiego
w tym 163.830,00 zł dotacja dla Powiatu Częstochowskiego
3)
w tym 39.500,00 zł dotacja dla OSP Rększowice
4)
w tym 199.393,13 zł dotacje dla mieszkańców Gminy Konopiska
2)
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Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniego Programu
Finansowego wydatkowano kwotę 1 157 659,98 zł, w tym:
o Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:
• Zadanie pn. „Take a Chance” realizowane jest przez SP w Konopiskach. Ma ono na celu
rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczących w projekcie –
Polski, Portugalii i Grecji. Plan został zrealizowany w kwocie 85 505,16 zł.
• Od marca 2018 r. realizowany jest projekt pt. „Poszerzamy horyzonty”, w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W ramach realizacji poczyniono wydatki
w kwocie 72 036,57 zł na rozszerzenie oferty świetlicy Promyk, w tym: przeprowadzono
warsztaty humanistyczne, ekologiczne, matematyczne, językowe, filmowe, teatralne,
zakupiono wyposażenie; zorganizowano trzy wycieczki.
• Od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pt. „W drodze do sukcesu” w ramach RPO.
W projekcie wydatkowano kwotę 67 756,53 zł a celem jego jest wzrost zdolności do
zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z terenu gminy.
• Od sierpnia 2018 r. gmina realizuje projekt Obywatel IT pn. „Podnoszenie kompetencji
cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska”. Program jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Celem projektu jest
przeszkolenie grupy 100 osób – mieszkańców gminy po 25 r. życia, aby poprawili oni
swoje kompetencje cyfrowe oraz zwiększyli wykorzystanie usług e-administracji.
W ramach projektu wydatkowano kwotę 40 239,40 zł.
• W ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZSP w Rększowicach realizowany jest
projekt pt. „Wiem i potrafię”. Otrzymane środki w kwocie 43 302,06 zł przeznaczono na
zakup 10 zestawów komputerów do zajęć z informatyki oraz inne pomoce dydaktyczne do
realizacji zajęć specjalistycznych i wyrównawczych.
• Projekt realizowany od września 2018 r. pn. „Nasza szkoła-nasza przyszłość – Erasmus+”
w ZSP w Hutkach obejmuje wydatki na kursy językowe dla nauczycieli, środki
przeznaczone w 2018 roku na jego realizację to kwota 5 659,99 zł.
• W ramach projektu pod nazwą „Wiem skąd jestem – Erasmus+” realizowanego przez SP
w Jamkach – Korzonku wydano 26 353,44 zł na wyjazd studyjny uczniów i nauczycieli
do Chorwacji.
Wydatki majątkowe:
o Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – inwestycja realizowana
w ramach PROW. W roku 2018 inwestycję o wartości 1 261 992,28 zł zakończono.
• Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I –
jest na etapie zakończenia projektowania, wydatki roku 2018 to kwota 79 373,90 zł.
• Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Kopalni) – zadanie zostało zakończone a na jego realizację wydatkowano
413 372,93 zł.
• Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona z montażem
odnawialnych źródeł energii ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii,
ochronę środowiska i walkę ze smogiem. W 2018 r. wydatkowano 24 526,20 zł na
napisanie i opracowanie wniosku.
• Zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach
(budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej
budynku. W br. zapłacono za dokumentację w zakresie napisania wniosku.
o Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:
• Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – wydatkowano
6 461,00 zł.
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Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – wydatkowano
22 071,00 zł.
Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu – zadanie
w realizacji – wydatkowano 19 000,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego
budynku szkoły – kontynuacja realizacji zadania z roku 2017. Rok 2018 to wydatki
w kwocie 1 212 902,70 zł.
Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka – zakończenie zadania z 2017 r. Rok 2018 to
wydatki w kwocie 26 011,99 zł.
Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łaźcu działka nr 54, obręb Łaziec ma na
celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy – zadanie zrealizowane, kwota
wydatkowana w 2018 r. to 158 687,63 zł.
Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku – zadanie zrealizowane –
kwota wydatkowana 901 000,02 zł.
Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach
przemysłowych, zadanie zrealizowane w ramach wydatków 2018 roku w 100,00%.
Pozostała realizacja tego zadania rozłożona jest do roku 2022 w ratach po 332 000,00 zł
w każdym roku. Kwota z umowy wpływa na zadłużenie gminy, jednakże spłacana jest
wydatkami.
Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 – 0+820
– zadanie zrealizowano i wydatkowano kwotę 891 340,72 zł.
Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej
ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole. Celem realizacji zadania jest poprawa
nauczania i warunków lokalowych dzieci przedszkolnych. Za projekt gmina zapłaciła
20 950,00 zł.
Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej – wydatki
stanowią kwotę 75 030,00 zł z przeznaczeniem na projekt.

2.4.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Realizacja przychodów
Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 8 477 733,91 zł, w 2018 r. zostały
wykonane w wysokości 8 956 072,69 zł, tj. zrealizowano je w 105,64%.
Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu w wysokości 4 258 948,67 zł, zaciągnięte kredyty 4 448 637,02 zł oraz
spłata udzielonych stowarzyszeniom z terenu gminy pożyczek na realizowanie zadań
własnych gminy w kwocie 248 487,00 zł.
Tabela 17. Przychody budżetu w 2018 r.

Lp.

1
2
3

Treść
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Przychody ogółem:
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Plan po
zmianach

Wykonanie

% wyk.

248 487,00

248 487,00

100,00

2 018 995,68

4 258 948,67

210,94

6 210 251,23

4 448 637,02

71,63

8 477 733,91

8 956 072,69

105,64
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Realizacja rozchodów
Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 2 680 510,92 zł, tzn. w 99,81%.
Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów,
pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz udzielona pożyczka dla stowarzyszenia
działającego na terenie gminy. Rozchody budżetowe na koniec roku przedstawione są
w poniższej tabeli.
Tabela 18. Rozchody budżetu w 2018 r.

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykon

60 000,00

55 000,00

91,67

824 681,91

824 681,91

100,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 800 829,01

1 800 829,01

100,00

Rozchody ogółem:

2 685 510,92

2 680 510,92

99,81

Lp.

1
2
3

Treść
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

Poziom zadłużenia
Stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec
2014 r. wynosił 16 017 791,56 zł, natomiast na koniec 2018 r. wynosił 13 741 790,76 zł
(co stanowi 31,75% dochodów wykonanych w 2018 roku). Dodatkowo gmina posiada
zobowiązanie z tytułu umowy z KOWR na wykup nieruchomości gruntowych w kwocie
1 328 000,00 zł. Zobowiązanie w stosunku do KOWR jest spłacane wydatkami, jest to
umowa wpływająca na zadłużenie gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż latach 2015–
2018 udało się zmniejszyć zadłużenie bez konieczności ograniczania realizowanych
inwestycji.
Polityka ograniczania wydatków bieżących i zmniejszania zadłużenia jest prowadzona od
kilku lat. Zobowiązania mogłyby być jeszcze mniejsze, jednakże skala działań
inwestycyjnych wymaga zapewnienia przez gminę wkładu własnego do wielu zadań
realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskanych przez gminę
z Budżetu Państwa, budżetu Województwa Śląskiego i Unii Europejskiej oraz realizowanych
tylko ze środków budżetu gminnego.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3,86% i spełnia warunek
określony w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań
wynoszącego 10,76%.
Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.
wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, gmina nie posiadała
zobowiązań wymagalnych.
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2.5.

PODATKI LOKALNE

Tabela i wykres przedstawiają realizację zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu
wybranych podatków i opłat lokalnych, których stawki są uchwalane przez radę gminy.
Wykres 8. Podatki

i opłaty lokalne w latach 2017–2018

6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

Wykonanie dochodów w 2017

Wykonanie dochodów w 2018

Poniżej przedstawione są dane dotyczące osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem
zaległości, w tym zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wsi od osób fizycznych,
z podziałem na poszczególne miejscowości.
Tabela 19. Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi, podatków i opłat lokalnych

§

Nazwa

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykon

Zaległości na 31.12.2018
osoby
osoby
prawne
fizyczne

0310

Podatek od nieruchomości

4 774 780,00

4 805 838,82

100,65

34 396,44

348 209,93

518,00
0,00

9 918,41
2 676,23
360 804,57

9 224,00

47 049,11

0,00
0,00
0,00

0,00
47 885,59
50 981,50

0,00

149 201,51

0320
0330
0340
0430
0490
0490
0490

Podatek rolny
160 942,00
175 867,30
109,27
Podatek leśny
73 538,00
75 871,89
103,17
Razem zobowiązanie pieniężne wsi od osób fizycznych
Podatek od środków
544 516,00
553 162,75
101,59
transportowych
Wpływy z opłaty targowej
2 900,00
3 226,00
111,24
Opłata adiacencka
192 000,00
87 400,94
45,52
Opłata planistyczna
20 000,00
42 834,00
214,17
Opłata z wywóz nieczystości
925 000,00
924 941,92
99,99
stałych
Razem bieżące:
6 693 676,00 6 669 143,62
99,63
Razem
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44 138,44
655 922,28
700 060,72
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Tabela 20. Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi przez osoby fizyczne wg. miejscowości

Miejscowość

Wpłaty w 2018
roku

Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Hutki
Jamki
Konopiska – wieś
Konopiska – osiedle
Kopalnia
Korzonek
Leśniaki
Łaziec
Rększowice
Walaszczyki
Wąsosz
Wygoda
Ogółem

216 724,61
173 142,53
164 694,04
147 447,30
678 532,44
168 584,33
75 666,16
41 660,72
20 898,60
42 007,20
118 401,07
23 172,42
49 616,27
92 640,39
2 013 188,08

Zaległości na 31.12.2018
Liczba
Ogółem
zalegających
podatników
39 925,05
77
23 111,08
85
12 626,26
32
24 948,44
33
135 325,52
105
15 354,54
34
8 976,20
12
9 905,98
15
304,81
6
33 389,60
13
13 019,46
39
8 168,03
12
1 270,40
15
34 479,20
20
360 804,57
498

3. ZREALIZOWANE INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska przyjęta uchwałą Rady Gminy Konopiska
nr 123/XIX/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. to najważniejszy dokument programowy
wyznaczający kierunki rozwoju gminy, a tym samym określający najpotrzebniejsze
inwestycje, które w sposób racjonalny zaspokoją potrzeby mieszkańców. Na podstawie
strategii gmina realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego.
Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę wizji gminy do 2020 r., przy
uwzględnieniu jej specyfiki i charakteru, wskazując na kierunki konkretnych do wykonania
zadań, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Opracowanie dokumentu
umożliwiło stworzenie ram do realizacji przyszłych projektów. Uaktualnienie Strategii
Rozwoju Gminy Konopiska (uchwała Rady Gminy Konopiska nr 360/L/2018 z dnia 29
czerwca 2018 r.) oprócz realizacji szeregu inwestycji czy też przedsięwzięć w ramach
funduszu sołeckiego, umożliwiło złożenie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne z UE
w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 oraz PROW na lata 2014–2020, tj.:
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek
wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”,
- „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem
odnawialnych źródeł energii”,
- „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”.
Drugim ważnym dokumentem, z którym wiążemy plany aplikowania o środki zewnętrzne na
rewitalizację obszarów zdegradowanych jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Konopiska do roku 2023 przyjęty uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 344/XLVIII/2018
z dnia 29 maja 2018 r.

Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 29

3.1.

FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Konopiska od 2014 r. wyodrębnia corocznie środki na fundusz sołecki.
Zgodnie z ustawą może być on przeznaczony tylko na realizację zadań własnych gminy.
Fundusz sołecki podlega ograniczeniom – w 2018 r. nie mógł być większy niż 33 730,50 zł na
jedno sołectwo. Temu ograniczeniu podlega pięć sołectw Gminy Konopiska, które otrzymują
maksymalną wysokość funduszu, tj.: Aleksandria Druga, Aleksandria Pierwsza, Hutki,
Konopiska i Rększowice.
Ogółem fundusz sołecki w Gminie Konopiska w 2018 r. wyniósł 332 312,87 zł i został
wykorzystany w 99,4%, czyli w kwocie 330 334,30 zł.
Tabela 21. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Sołectwo

Aleksandria
Pierwsza
i
Aleksandria
Druga

Hutki

Jamki

Konopiska

Kopalnia

Korzonek

Łaziec

Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia
1. Opracowanie projektu oświetlenia dla ulic Mostowej, Granicznej
i Akacjowej.
2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii.
3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii.
4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii.
5. Doposażenie wozowni OSP w Aleksandrii.
6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP
w Aleksandrii.
7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej.
8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego.
1. Zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Hutki.
2. Położenie marmolitu w sali gimnastycznej w szkole w Hutkach.
3. Zakup strojów dla KGW Hutki.
4. Zakup sprzętu domowego, chemii, opłaty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej
w Hutkach.
5. Zakup na plac zabaw przy remizie OSP wagoników-ciuchcia z siedzeniami.
6. Doposażenie kuchni sali wiejskiej w sprzęt AGD.
7. Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Hutkach.
8. Prace porządkowo-gospodarcze.
1. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej
w SP Jamkach – Korzonku” – zadanie wspólne z sołectwem Korzonek.
2. Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki.
3. Zakup kosiarki.
4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej.
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne sprzęty oraz bieżące
utrzymanie (zakup środków czystości, opłaty za media).
1. Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i łazienki, regeneracja płyty
stadionu, schodów i elewacji budynku GLKS „LOT” Konopiska.
2. Remont schodów zewnętrznych – wykonanie poręczy, barier ochronnych,
remont klatki schodowej w budynku remizy w Konopiskach.
3. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej.
4. Zakup i instalacja klimatyzacji do siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej
Hali Sportowej w Konopiskach.
5. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach.
1. Doposażenie stroju ludowego – zakup obuwia (kozaków) dla członkiń
KGW w Kopalni.
2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP w Kopalni.
1. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku w sprzęt AGD.
2. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej
w SP Jamkach-Korzonku” – zadanie wspólne z sołectwem Jamki.
3. Ułożenie płytek w kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku.
4. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego.
5. Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Korzonku.
6. Koszt utrzymania domeny internetowej Sołectwa Korzonek
1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – outdoor na terenie placu zabaw
w szkole.

Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Wykorzystana
kwota w zł.

67 369,99

33 680,17

29 141,89

33 694,68

25 455,81

26 181,75

20 854,75
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Rększowice

Walaszczyki

Wąsosz

Wygoda

2. Dofinansowanie do rozbudowy drogi na „Piłę”.
3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa, utrzymanie świetlicy
w tym zakup lodówki.
1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP.
2. Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej.
3. Zakup książek do filii biblioteki publicznej.
4. Zakup tkaniny na obrusy do KGW.
5. Zagospodarowanie ronda w Rększowicach.
6. Remont części bojowej OSP Rększowice.
1. Modernizacja ogrodzenia placu sołeckiego i obsadzenie drzewkami
ozdobnymi.
2. Doposażenie domu sołeckiego (piec, wykończenie komina, zakup szafek,
konserwacja budynku i altany).
3. Pokrycie rachunków za prąd i wodę (dot. Domu Sołeckiego).
4. Koszty eksploatacyjne (paliwo, opał, gaz) (dot. Domu Sołeckiego).
1. Zakup namiotu z osprzętem.
2. Koszenie traw na poboczach i przystankach.
3. Benzyna, olej, żyłka, naprawa i przegląd kosy spalinowej.
4. Zakup piły spalinowej.
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP.
1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzianka” i terenu
wokół niego.
2. Wymiana ogrodzenia Domu Sołeckiego „Wygodzianka”.
3. Oświetlenie drogi dojazdowej do posesji p. Niglus.
Razem

33 724,50

10 416,83

25 258,13

24 555,80
330 334,30

3.2.
INWESTYCJE W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I NA
PLACACH ZABAW
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego
budynku szkoły

*zdjęcie z budowy

opis: w 2018 r. rozpoczęto zadanie budowy sali
gimnastycznej w Aleksandrii. W ramach
inwestycji wykonano dokumentacje projektową
oraz przystąpiono do robót budowlanych.
W ramach zadania powstanie nowa sala
gimnastyczna z widownią oraz zapleczem
socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i zespołem
żywieniowym przy ZSP w Aleksandrii. Planuje
się salę gimnastyczną z płytą boiska do
siatkówki, koszykówki oraz tenisa; zaplecze
socjalno-sanitarne (szatnie, łazienki, toalety,
magazyn sprzętu sportowego itp.); zespół
żywieniowy (stołówkę, pomieszczenie kuchni
wraz z zapleczem); dwie sale dydaktyczne.
termin realizacji: 09.02.2018 r. – 17.10.2020 r.
wartość zadania: 4.878.885,10 zł, w tym
w 2018 r. wydatkowano 1.212.902,70 zł
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

*wizualizacja

Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 31

Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łaźcu
opis: wykonanie z kostki brukowej betonowej:
nowej nawierzchni przed wejściem do szkoły,
nowej nawierzchni chodnika przy SP w Łaźcu
wraz z odwodnieniem z elementów betonowych,
chodnik do budynku KGW Łaziec i placu
zabaw, utwardzenie tereny przy budynku KGW
Łaziec; łączna ilość nawierzchni 342m2
termin realizacji: 12.03.2018 r. – 30.04.2018 r.
wartość zadania: 50.848,82 zł (przedstawiona
wartość to koszt robót budowlanych oraz
pozostałych wydatków związanych z realizacją
zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach-Korzonku
opis: demontaż podłogi drewnianej, osłon
grzejników, boazerii drewnianej; skucie
posadzki; wykonanie nowej posadzki wraz
z dociepleniem płytami styropianowymi; montaż
nowej aluminiowej stolarki drzwiowej; montaż
nowej podłogi sportowej o pow. 180 m2,
malowanie ścian
termin realizacji: 11.06.2018 r. – 23.08.2018 r.
wartość zadania: 141.860,27 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Kopalni)
opis: wymiana stolarki okiennej, docieplenie
stropodachu,
wymiana
instalacji
c.o.
i grzejników, wymiana kotła na kocioł gazowy
termin realizacji: do 31.10.2018 r.
wartość zadania: 463.292,93 zł (koszt robót
budowlanych, nadzoru, pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 418.292,93 zł
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska,
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020
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Przebudowa placu zabaw w Kopalni
opis: w ramach zadnia zakupiono duży zestaw
zabawowy oraz huśtawkę wahadłową potrójną.
termin realizacji: 12.10.2018 r.
wartość zadania: 46.911,62 zł, w tym
dofinansowanie w ramach Konkursu
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych
Województwa Śląskiego – 23.455,81 zł
źródło finansowania: zadanie finansowane ze
środków Województwa Śląskiego oraz budżetu
gminy Konopiska

3.3.

INWESTYCJE W KLUBACH, ŚWIETLICACH WIEJSKICH, OSP

Docieplenie dachu w budynku KGW w Kopalni
opis: dwuwarstwowe pokrycie dachu papą
termozgrzewalną na powierzchni 275 m2
termin realizacji: 25.06.2018 r. – 31.08.2018 r.
wartość zadania: 42.987,15 zł (przedstawiona
wartość to koszt robót budowlanych oraz
pozostałych wydatków związanych z realizacją
zadania
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Wymiana ogrodzenia przy Domu Sołeckim „Wygodzianka” w Wygodzie
opis:
montaż
ogrodzenia
panelowego
o wysokości 155 cm i długości 143 mb wraz
z podmurówką betonową, montaż bramy
wjazdowej dwuskrzydłowej o szerokości 400 cm
i wysokości 165 cm i montaż furtki o wysokości
165 cm i szerokości 100 cm
termin realizacji: 20.09.2018 r. – 19.10.2018 r.
wartość zadania: 31.000,00 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 26.011,99 zł
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaźcu
opis: wymiana stolarki okiennej, docieplenie
ścian budynku, docieplenie stropodachu
termin realizacji: 12.03.2018 r. – 30.04.2018 r.
wartość zadania: 49.876,81 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska
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Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej
opis: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej przy OSP w Hutkach w ilości ok. 739
m2 oraz nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na zatoce autobusowej w ilości ok.
265 m2
termin realizacji: 20.02.2018 r. – 30.05.2018 r.
wartość zadania: 125.999,99 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

3.4.

REMONTY DRÓG

Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II

opis: wykonanie drogi o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o długości ok. 120 m
termin realizacji: 12.02.2018 r. – 20.06.2018 r.
wartość zadania: 108.313,42 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach w km - etap II
opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
na długości 855 m
termin realizacji: 29.05.2018 r. – 05.09.2018 r.
wartość zadania: 1.038.623,78 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 573.164,07 zł
źródło finansowania: zadanie finansowane ze
środków MSWiA z dotacji celowych z budżetu
państwa
na
usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych oraz budżet gminy Konopiska
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Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łaźcu dz. nr 54 obręb Łaziec
opis: wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej w Łaźcu (na odcinku od „Piły”
do drogi wojewódzkiej DW908 w Łaźcu)
termin realizacji: 10.07.2018 r. – 09.08.2018 r.
wartość zadania: 173.687,63 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych
z
realizacją
zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 158.687,63 zł
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Przebudowa drogi gminnej 628044S ul. Stawowa w Konopiskach
opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
na długości 680 m
termin realizacji: 02.07.2018 r. – 15.11.2018 r.
wartość zadania: 911.340,72 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 891.340,72 zł
źródło finansowania: zadanie finansowane ze
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dotacji celowych z budżetu
państwa
na
usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych oraz budżet gminy Konopiska

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. nr 1377, 1379
opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
na długości 623 m
termin realizacji: 27.08.2018 r. – 12.11.2018 r.
wartość zadania: 425.468,26 zł (koszt robót
budowlanych, nadzoru oraz pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska,
budżet województwa śląskiego

Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000 - 0+480
opis: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
na długości 480 m
termin realizacji: 03.09.2018 r. – 21.11.2018 r.
wartość zadania: 540.271,72 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: zadanie finansowane ze
środków MSWiA z dotacji celowych na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz
budżetu gminy Konopiska
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Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Dębowej w Konopiskach

opis: wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej ul. Dębowej w Konopiskach
termin realizacji: 12.07.2018 r. – 13.08.2018 r.
wartość zadania: 111.236,29 zł (koszt robót
budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907
w Konopiskach
opis: budowa ciągu pieszego oraz ciągu pieszorowerowego, budowa zatoki autobusowej,
remont istniejących zjazdów indywidualnych
i
publicznych,
przebudowa
kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, regulacji wysokościowej
ewentualnych urządzeń uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanych w obrębie inwestycji, łączna
długość chodników to około 277 m
termin realizacji: 17.10.2018 r. – 03.12.2018 r.
wartość zadania: 1.027.965,35 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: zadanie finansowane ze
środków Województwa Śląskiego i budżetu
gminy Konopiska

Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach
opis:
wykonanie
kanalizacji
deszczowej
z włączeniem do ul. wzdłuż cmentarza,
korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej
ze stablilizacją, ułożenie kostki brukowej na
podbudowie z tłucznia
termin realizacji: 24.04.2018 r. – 18.07.2018 r.
wartość zadania: 159.816,54 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska
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3.5.

POZOSTAŁE

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach
opis: w 2018 r. zakończono i sfinansowano
dwuletnie zadanie polegające na budowie
kanalizacji grawitacyjnej Ø200 mm na długości
881,2 m oraz Ø160 mm (przyłącza) na długości
55,5 m; kanalizacji tłocznej Ø90 mm na długości
1110,20 m oraz Ø63 mm na długości 11,0 m;
przepompowni ścieków wraz z zasilaniem
elektrycznym
wartość zadania: 1.304.097,92 zł (koszt robót
budowlanych, nadzoru oraz pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 1.261.992,28 zł
źródło finansowania: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, budżet
gminy Konopiska

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku (chodnik przy drodze
gminnej)
opis: wymiana chodnika z kostki brukowej
betonowej wraz z odwodnieniem na długości
około 665m oraz montaż separatora, odtworzenie
części nawierzchni asfaltowej, montaż barier
ochronnych oraz poręczy mostowych, montaż
oznakowania pionowego
termin realizacji: 21.03.2018 r. – 27.06.2018 r.
wartość zadania: 946.000,02 zł (koszt robót
budowlanych,
nadzoru
oraz
pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania),
w tym w 2018 r. wydatkowano 901.000,02 zł
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Kopalni





opis: budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 mm na długości 270,50 m oraz Ø160 mm na
długości 10,65 m
termin realizacji: 26.11.2018 r. – 21.12.2018 r.
wartość zadania: 116.942,78 zł (koszt robót budowlanych, nadzoru oraz pozostałych
wydatków związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandria ul. Mostowa – etap I





opis: budowa 8 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami
termin realizacji: 16.07.2018 r. – 31.08.2018 r.
wartość zadania: 44.127,08 zł (koszt robót budowlanych oraz pozostałych wydatków
związanych z realizacją zadania)
źródło finansowania: budżet gminy Konopiska
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4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.1.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Gmina Konopiska na powierzchni 1427,00 ha pokryta jest uchwalonymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 18,14% powierzchni gminy. Z tego
41,5% to teren pod zabudowę mieszkaniową, 14,5% pod zabudowę usługową, 5,3%
użytkowano rolniczo, 38,7% pod inne przeznaczenie m.in. tereny zielone, komunikacja,
wody, infrastruktura techniczna.
Wykres 9. Powierzchnia

terenu gminy pokryta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
teren pokryty mpzp

teren nie pokryty mpzp

18,14%

81,86%

Wykres 10. Powierzchnia

terenu gminy pokryta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego z podziałem na funkcje

zabudowa mieszkaniowa

zabudowa usługowa

tereny przeznaczone pod rolę

pozostałe

38,7%

41,5%

5,3%
14,5%
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W 2018 r. na podstawie uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania gminy
opracowano dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i objęto nimi
4,5 ha terenu, co stanowi 0,06% powierzchni gminy Konopiska. Pierwszy z nich dotyczył
nowego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Aleksandria Druga – Ulica
Orlika) – 2 ha, natomiast drugi dotyczył przeznaczenia pod rurociąg kanalizacji sanitarnej
(Kanał Sanitarny Aleksandria – Konopiska) – 2,5 ha.
W 2018 r. dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym wydano 10 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 14, dla
których ustalono warunki zabudowy.
Tabela 22. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (ULICP) wydane w 2018 r.

Rodzaj inwestycji
Budynki mieszkalne
Obiekty usługowe
Garaże
Zmiana sposobu użytkowania
Sieci uzbrojenia terenu
Inne (w tym zmiana decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie
decyzji na rzecz innego inwestora, odmowa ustalenia warunków
zabudowy)
Ogółem

Liczba wydanych decyzji
10
2
1
1
10
21
45

Tabela 23. Decyzje o WZ, ULICP według sołectw w 2018 r.

Sołectwo
Aleksandria Druga
Aleksandria Pierwsza
Hutki
Jamki
Konopiska
Kopalnia
Korzonek
Łaziec
Rększowice
Walaszczyki
Wąsosz
Wygoda
Ogółem
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0
7
2
1
9
2
0
1
19
0
2
2
45

Strona 39

Wykres 11. Ilość

wydanych decyzji o WZ, ULICP według sołectw w 2018 r.

2

Aleksandria Pierwsza

2

7
1

2

Hutki
Jamki
Konopiska

19

9

Kopalnia
Łaziec

1

2

Rększowice
Wasosz
Wygoda

Zwiększenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowych planach
zagospodarowania terenu, jak również wydane decyzje o warunkach zabudowy wpływają
pozytywnie na rozwój przestrzenny gminy, tj. rozwój budownictwa mieszkaniowego
i usługowego, a tym samym na rozbudowę układu komunikacyjnego oraz infrastrukturę
techniczną.

4.2.

TRANSPORT

Od 26 marca 2018 r. Gmina Konopiska została organizatorem publicznego transportu
zbiorowego na swoim terenie. Stało się tak, ponieważ firma PKS Częstochowa zaprzestała
wykonywania usług i dokonała wygaszenia zezwoleń na liniach z Częstochowy na teren gminy.
Na obowiązującą sieć komunikacyjną składają się 4 linie, które obejmują transportem
publicznym każdą miejscowość w gminie. Najbardziej oddalona od centrum naszej gminy
miejscowość Walaszczyki posiada dostęp do linii obsługiwanych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Na terenie całej gminy, zgodnie
z zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy Konopiska obowiązuje bezpłatna komunikacja.
W 2018 r. firma będąca przewoźnikiem na naszym terenie przewiozła 175 297 pasażerów,
a na wszystkich liniach komunikacyjnych przejechała 214 606,2 km.
Na terenie gminy Konopiska występują n/w kategorie dróg:
• wojewódzkie – 28,94 km,
• powiatowe – 21,20 km,
• gminne – 87,83 km, w tym: bitumiczne – 61,70 km, z kostki brukowej – 4,20 km,
gruntowe – 22,03 km.
W 2018 r. wykonano drogi o nawierzchni bitumicznej w ilości 1,41 km oraz o nawierzchni
z kostki brukowej w ilości 0,30 km.
Ponadto na terenie gminy Konopiska wyznaczonych jest 151,81 km ścieżek rowerowych
(utwardzone, gruntowe), z czego 0,19 km wykonano w 2018 r.
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Wykres 12. Kategorie

dróg na terenie gminy (w km)

28,94

Drogi wojewódzkie (DW)
21,2
87,83

Drogi powiatowe (DP)
Drogi gminne (DG)

Wykres 13. Wykaz

dróg gminnych z podziałem na rodzaj nawierzchni

25%

5%

Bitumiczna
70%

Kostka brukowa
Gruntowa

4.3.

POZOSTAŁA INFRASTUKTURA

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Z sieci wodociągowej korzysta ok. 94% mieszkańców gminy, natomiast z kanalizacji
sanitarnej ok. 69%. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 87,7 km, zaś kanalizacyjnej ok.
90,5 km (w tym boczne odejścia do nieruchomości prywatnych Ø160 mm). Siecią zarządza
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie. Woda pozyskiwana jest z dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych
na terenie gminy w miejscowości Konopiska przy ul. Rolniczej oraz w miejscowości
Rększowice.
Sieć kanalizacyjna jest stosunkowo młoda, jej wiek nie przekracza 30 lat. Ścieki
odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków Dźbów przy ul. Anyżkowej 2 w Częstochowie,
zarządzanej przez spółkę Oczyszczalnia ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
Sieć gazowa
Z sieci gazowej na terenie gminy korzysta ok. 16,1% mieszkańców. Długość sieci gazowej
wynosi 68,4 km. Siecią zarządza Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018
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Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz budynków komunalnych
W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Konopiska zrzeszona jest w Grupie
Zakupowej Kalety. Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu
i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii. Wybór wykonawcy dokonywany
jest corocznie w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym w imieniu gmin zrzeszonych
w Grupie Zakupowej przez miasto Kalety. Z Wykonawcą wybranym w przetargu gmina
zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonych działań oraz
dzięki bardzo dużym zapotrzebowaniem instytucji zrzeszonych w grupie zakupowej stawka
1kWh jest niższa niż ta, którą można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji gminy
i podległych jednostek.
W ramach przetargów na zakup energii elektrycznej na 2018 r. zawarto umowy na dostawę
energii elektrycznej na oświetlenie uliczne z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., natomiast
na dostawę energii elektrycznej na budynki komunalne oraz dla jednostek podległych z firmą
GOEE Energia Sp. z o.o. W związku z tym, że w trakcie realizacji umowy na dostawę energii
na budynki komunalne oraz dla jednostek podległych firmę GOEE Energia Sp. z o.o. z dniem
04.06.2018 r. pozbawiono praw do bilansowania handlowego, co skutkowało niemożnością
pełnienia przez nią roli sprzedawcy energii elektrycznej, gmina do czasu zawarcia nowej
umowy na dostawę energii elektrycznej, korzystała ze sprzedawcy rezerwowego, jakim jest
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego od
dnia 01.08.2018 r. świadczenie usług dostawy energii elektrycznej na budynki komunalne
było realizowane przez PGE Obrót S.A.
Usługi oświetlenia obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych
w ilości 1125 szt., świadczy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.
Dostęp do internetu
Na ternie gminy znajdują się trzy obiekty centralowe Orange Polska. Wszystkie są
wyposażone w urządzenia umożliwiające świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do
internetu w technologii DSL. Są to urządzenia zlokalizowane w miejscowościach: Konopiska,
Aleksandria i Rększowice.
Większość gminy pokryta jest zasięgiem sieci światłowodowych, dających dostęp do
internetu z prędkością do 1 Gbit/sek. Operatorzy oprócz dostępu do internetu, oferują również
dostęp do telewizji oraz telefonii internetowej. Sieci światłowodowe wykonane są
w technologii napowietrznej, a pokrycie gminy wynosi ok. 90%. Obszar gminy pokryty jest
również zasięgiem sieci komórkowych dając możliwość korzystania z internetu w technologii
LTE.
Gmina Konopiska jest członkiem Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Posiadamy w swoich
zasobach szkieletową sieć światłowodową łączącą gminy w powiatach częstochowskim,
kłobuckim, myszkowskim oraz miasto Częstochowa. Światłowód przebiega w pobliżu
terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz
zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów. Całkowita długość sieci wynosi ok. 340 km.
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5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.1.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2018 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości
zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Konopiska, realizowany był przez firmę
PZOM STRACH Sp. z o.o. sp.k. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu
nieograniczonego. Umowę zawarto na okres od 29.12.2015 r. do 29.12.2018 r.
Odpady komunalne zmieszane i segregowane z terenu gminy odbierane są od nieruchomości
zamieszkałych jednorodzinnych z częstotliwością raz w miesiącu, a od nieruchomości
zamieszkałych wielorodzinnych dwa razy w miesiącu. W systemie workowym selektywna
zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na frakcje: szkło, papier, metale i tworzywa
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji. Raz do roku organizowana jest mobilna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
sprzed posesji.
Ponadto na terenie Gminy Konopiska funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów
Komunalnych otwarty trzy razy w tygodniu, gdzie zbierane są:
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• chemikalia,
• farby i rozpuszczalniki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady surowcowe (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal),
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony z samochodów osobowych,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• odpady sanitarne,
• przeterminowane leki.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Gminy Konopiska, należącej do
Regionu I gospodarowania odpadami komunalnymi w Województwie Śląskim mogą być
przetwarzane w nw. Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK):
•
•
•

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie
PZOM STRACH Sp. z o.o. sp.k. w Konopiskach
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu

Koszty odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwia odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości zamieszkałych a świadczonych przez PZOM STRACH Sp. z o.o. sp.k. w 2018
r. wyniosły 864 941,92 zł. Koszty obsługi PSZOK-u w 2018 r. wyniosły 77 804,36 zł.
Zakładany dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
wynikający ze złożonych deklaracji określono na kwotę 925 000,00 zł. Kwota zaległych
wpłat na koniec 2018 r. wynosiła 149 201,51 zł. Rzeczywiste wpływy na koniec 2018 r.
wyniosły 924 941,92 zł, z odsetek 3 863,38 zł oraz z kosztów upomnienia 7 771,42 zł.
Podejmując działania mające na celu wyegzekwowanie zaległych wpłat w 2018 r.
wystawiono 1110 upomnień na łączną kwotę 336 752,31 zł wraz z odsetkami i kosztami
upomnienia. W dwustu przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę
45 502,17 zł oraz odsetki 168,43 zł.
W 2018 r. złożono 9 wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Dokonano umorzeń opłat w stosunku do 4 właścicieli nieruchomości na łączną
kwotę 2 593,00 zł. łącznie z odsetkami. Zgodnie z danymi zawartymi w deklaracjach
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o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
zamieszkuje 9 370 osób (stan na 31.12.2018 r.). Natomiast zgodnie z danymi meldunkowymi
na koniec 2018 r. zameldowanych było 10 669 mieszkańców.
Tabela 24. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Konopiska w 2018 r. (zarówno bezpośrednio
z posesji jak i za pośrednictwem PSZOK)

Kod
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
16 01 19
15 01 10*
16 01 03
17 01 01
17 01 07
17 09 04
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 02 01
20 03 01
20 03 07

Nazwa odpadu

Masa [Mg1]

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania ze szkła
Tworzywa sztuczne
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności –
bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Urządzenia zawierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe

16,97
196,18
26,5
237,94
0,7
1,8

Razem

9,36
9,84
9,1
10,82
2,66
5,452
5,308
70,82
2193,96
19,38

2 816,79

Z uwagi na to, że gmina dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi ilości odebranych
odpadów komunalnych, nie zaś odpadów wytworzonych, powyższe dane należy traktować
jako przybliżone. Należy wziąć pod uwagę, że mieszkańcy gminy zagospodarowali część
odpadów komunalnych we własnym zakresie, np.:
 papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna – jako paliwo,
 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w przydomowych kompostowniach
i do skarmiania zwierząt,
 odpady mineralne, w tym frakcje popiołowe – do utwardzania nawierzchni.
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 na terenie
gminy Konopiska w 2017 r. wytworzono 2745,032 Mg odpadów komunalnych. W planie
brak jest danych szacunkowych dotyczących ilości odpadów wytworzonych w 2018 r.
Zgodnie z danymi GUS masa wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego
mieszkańca na terenie województwa śląskiego wynosi 0,352 Mg. Przyjmując powyższą
ilość i liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę w 2018 r. szacunkowo wytworzono
3298,24 Mg odpadów.
Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
przekazana do składowania wyniosła 55,632 Mg. Zgodnie z danymi przedstawionymi
w sprawozdaniach przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy
Konopiska, w 2018 r. nie przekazywano zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych odbieranych z terenu gminy bezpośrednio do składowania.
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5.2.

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Na stan powietrza w gminie mają wpływ głównie niekorzystne warunki klimatyczne
spowodowane emisją zanieczyszczeń ze spalania w indywidualnych gospodarstwach
domowych i ruchu samochodowego.
Zgodnie z planem działań krótkoterminowych stanowiącym część Programu ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji (uchwała nr
V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.) w 2018 r. na terenie
województwa śląskiego, w tym na terenie gminy Konopiska, wystąpił I poziom ostrzegania,
związany z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym
dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Zaznaczyć przy
tym należy, że na terenie gminy Konopiska w 2018 r. nie odnotowano wystąpienia II
(powyżej 200 μg/m3) i III (powyżej 300 μg/m3) stopnia zagrożenia dla poziomów stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Zgodnie z Programem przyjęto konieczność
redukcji do 2027 r. emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu.
Tabela 25. Przewidziane efekty ekologiczne dla Gminy Konopiska do osiągnięcia do 2027 r.

Całkowita emisja pyłu PM10 wymaganego do zredukowania do roku 2027 [Mg/rok]
całkowita

do roku 2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

28,63

2,86

8,59

8,59

8,59

Całkowita emisja pyłu PM2,5 wymaganego do zredukowania do roku 2027 [Mg/rok]
całkowita

do roku 2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

22,18

2,22

6,65

6,65

6,65

Całkowita emisja pyłu B(a)P wymaganego do zredukowania do roku 2027 [Mg/rok]
całkowita

do roku 2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

0,01

0,001

0,003

0,003

0,003

W 2018 r. zgodnie z uchwałą nr 132/XX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 marca
2016 r. realizowano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska. Głównym
zadaniem, mającym na celu poprawę jakości powietrza, był program udzielania osobom
fizycznym dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła na paliwa stałe, na nowe piece
gazowe/elektryczne/olejowe/na paliwa stałe spełniające wymogi dla klasy 5. W wyniku
takiego działania w 2018 r. na terenie gminy zlikwidowano 74 piece (w tym 73 w budynkach
mieszkaniowych i 1 w budynku użyteczności publicznej), które zostały wymienione na
31 pieców opalanych gazem, 40 pieców na węgiel spełniających wymogi klasy 5 i 3 piece na
biomasę spełniające wymogi klasy 5.
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Tabela 26. Zestawienie ilościowe nowych źródeł ciepła zamontowanych na terenie gminy

Miejscowość
Wygoda
Kijas
Wąsosz
Łaziec
Rększowice
Hutki
Jamki
Kowale
Korzonek
Leśniaki
Kopalnia
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Konopiska
Walaszczyki
Razem

Rodzaj nowego źródła ciepła
Gazowe

Węgiel Klasa 5

Biomasa Klasa 5

1
1
1
1
5
1
0
0
0
0
5
2
1
13
0
31

2
0
1
1
3
3
3
0
2
1
3
10
1
10
0
40

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
3

Na roboty związane z montażem nowego źródła ciepła mieszkańcy ponieśli koszty
w wysokości 782 754,70 zł, z czego z budżetu Gminy Konopiska udzielono dotacji
w wysokości 273 680,25 zł (w tym 199 393,13 zł wypłacone w 2018 r.). Natomiast na
wymianę źródła ciepła połączoną z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej
(szkoła w Kopalni) gmina poniosła koszty w wysokości 463 292,93 zł (z tego 418 292,93 zł
w 2018 r.). Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 wyniosła
217 801,65 zł.
W wyniku tych działań w 2018 r. na terenie Gminy Konopiska uzyskano redukcję pyłu
zawieszonego PM10 o 5233,249 kg/rok, pyłu zawieszonego PM2,5 o 4051,377 kg/rok
i benzoapirenu o 1,745 kg/rok.
Tabela 27. Osiągnięte efekty redukcji zanieczyszczeń na terenie gminy

Miejscowość
Wygoda
Kijas
Wąsosz
Łaziec
Rększowice
Hutki
Jamki
Kowale
Korzonek
Leśniaki
Kopalnia
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Konopiska
Walaszczyki
Razem

Redukcja zanieczyszczeń [kg/rok]
Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony
PM2,5

B(a)P

166,737
49,400
241,754
128,022
545,149
264,725
294,314
0,000
109,259
27,652
1043,317
773,166
149,692
1440,062
0,0000
5233,249

129,080
38,239
187,149
99,106
422,013
204,945
227,874
0,000
84,588
21,408
807,688
598,564
115,914
1114,809
0,000
4051,377

0,0549
0,0180
0,0810
0,0430
0,1840
0,0840
0,0920
0,0000
0,0340
0,0086
0,3650
0,2470
0,0470
0,4860
0,0000
1,745
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Wykres 14. Redukcja

zanieczyszczeń powietrza

100%
90%

18,28%

18,27%

17,45%

81,72%

81,73%

82,55%

80%
70%
60%
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40%
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0%
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM,25
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Pozostała do redukcji emisja
Osiągnięta redukcja emisji

5.3.
USUWANIE AZBESTU Z DACHÓW BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
W 2015 r. Rada Gminy Konopiska przyjęła Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy na lata 2014–2032. W ramach tego programu
przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w terenie.
Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w sierpniu 2014 r. stwierdzono, że na
terenie gminy łączna powierzchnia dachów na których zidentyfikowano występowanie
wyrobów zawierających azbest wynosiła ok. 85 380,70 m2 o szacunkowej masie azbestu
939,19 Mg.
W 2011 roku Rada Gminy Konopiska zatwierdziła regulamin udzielania osobom fizycznym
dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest. Zgodnie z przyjętym regulaminem, udzielane są osobom fizycznym
dotacje (w wysokości 80% udokumentowanych kosztów brutto związanych z usunięciem
i utylizacją odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie pokrycia dachowego
i elewacji), lecz nie więcej niż 2 500 zł brutto. Dzięki udzielanym dotacjom w 2018 r.
zdemontowano z dachów 7 budynków mieszkalnych i gospodarczych ok. 8,41 Mg
o powierzchni ok. 699,00 m2 wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na
składowisko odpadów niebezpiecznych. Od momentu sporządzenia inwentaryzacji wyrobów
azbestowych ich ilość na terenie gminy zmniejszyła się o 2 981,00 m2 i o masę 43,0 Mg.
Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2018 r. mieszkańcy ponieśli
koszty w wysokości 17 218,40 zł., z czego z budżetu gminy Konopiska udzielono dotacji
w wysokości 13 250,70 zł.
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Tabela 28. Zestawienie ilościowe zdemontowanych pokryć dachowych na terenie gminy

Miejscowość

Wygoda
Kijas
Wąsosz
Łaziec
Rększowice
Hutki
Jamki
Kowale
Korzonek
Leśniaki
Kopalnia
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Konopiska
Walaszczyki
Razem

5.4.

Lata 2014–2017

Rok 2018

Powierzchnia
zdemontowanego
azbestu [m2]

Masa
zdemontowanego
azbestu [Mg]

Powierzchnia
zdemontowanego
azbestu [m2]

Masa
zdemontowanego
azbestu [Mg]

0
0
225
0
210
196
152
180
0
0
144
404
432
339
0
2 282

0
0
4,04
0
2,6
2,91
2,46
2,06
0
0
1,8
6,28
6,42
6,02
0
34,59

0
0
100
0
0
316
0
0
88
0
0
135
60
0
0
699

0
0
0,94
0
0
3,35
0
0
1,32
0
0
2,06
0,74
0
0
8,41

OCHRONA ZWIERZĄT

Zgodnie z Gminnym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska uchwalonym w 2018 r.
zadaniem własnym gminy było między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Konopiska w 2018 r. realizowała firma F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler w Oleśnie.
Gmina posiadała także umowy z firmami:
•

Mokros-Projekt Jacek Mokros w Kochanowicach dla zapewnienia miejsca dla
gospodarskich zwierząt bezdomnych z terenu gminy,
• „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” w Mikołowie dla zapewnienia w sytuacjach
awaryjnych pomocy dziko żyjącym zwierzętom rannym w kolizja drogowych lub
schwytaniu zabłąkanego dziko żyjącego zwierzęcia na terenie gminy,
• Usługi Weterynaryjne Piotr Damazer w Działoszynie dla zapewnienia całodobowej
gotowości do świadczenia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym
w zdarzeniach drogowych na terenie gminy.
W 2018 r. na terenie gminy odłowiono i oddano do schroniska 16 psów oraz przeprowadzono
48 zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących lub dzikich kotów.

Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 48

Tabela 29. Ilość zwierząt odłowionych i poddanych sterylizacji/ kastracji na terenie gminy z podziałem na sołectwa

Miejscowość

Ilość zwierząt
odłowionych

Ilość zwierząt
poddanych
sterylizacji/kastracji

Wygoda
Kijas
Wąsosz
Łaziec
Rększowice
Hutki
Jamki
Kowale
Korzonek
Leśniaki
Kopalnia
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Konopiska
Walaszczyki

1
0
1
1
0
4
0
0
1
0
1
5
2
0
0

6
0
8
4
0
0
1
0
0
2
1
6
6
14
0

W wyniku tych działań poniesiono koszty w wysokości 40 571,80 zł, w tym:
•
•
•
•
•
•

7 678,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji wolno żyjących lub dzikich
kotów,
25 264,20 zł na odłowienie i przekazanie bezpańskich psów do schroniska,
799,50 zł na zapewnienie opieki dziko żyjącym zwierzętom,
5 000,00 zł na zapewnienie całodobowej gotowości do świadczenia opieki
weterynaryjnej,
1 476,00 zł za zapewnienie miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych,
353,98 zł inne wydatki jak zakup karmy.

Należy zauważyć, że przykładowe ceny jednostkowe poszczególnych usług związanych
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami kształtowały się w 2018 r. następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•

za wyłapanie lub odbiór i odstawienie zwierzęcia do schroniska lub adopcji, zgodnie
ze zgłoszeniem telefonicznym – 1783,35 zł
podjęcie czynności wyłapania bezdomnego zwierzęcia, ale bez efektu – 492,00 zł
przetrzymanie zwierzęcia w hotelu – 12,30 zł za dobę
za wykonanie usługi w soboty, niedziele i święta koszt usługi wzrasta o 20%
całodobowa gotowość przyjęcia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego – 123 zł
miesięcznie
zapewnienie pomocy dziko żyjącym zwierzętom od 184,50 do 3 075,00 zł w
zależności od gatunku
całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych – 500,00 zł miesięcznie
pozostałe czynności weterynarza od 30 do 200 zł w zależności od rodzaju podjętych
czynności

Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 49

Wykres 15. Procentowy

udział wydatków na ochronę zwierząt na terenie gminy
1%
4%

12%

2%

19%
Sterylizacja / kastracja
Odłowienie psów
Dziko żyjące zwierzęta
Opieka weterynaryjna
Gospodarstwo rolne
Inne wydatki

62%

6. EDUKACJA
6.1.

SIEĆ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNA

Na terenie Gminy Konopiska znajduje się 8 placówek publicznych prowadzonych przez JST
oraz 2 prywatne przedszkola.
Tabela 30. Liczba dzieci w placówkach publicznych (stan SIO na 30.09.2017 r.)

Nazwa placówki

Liczba dzieci
w SP

Liczba dzieci
w oddz.
gimnazjalnych

Liczba dzieci
w
przedszkolach

Liczba dzieci
w oddz.
przedszkolnych

Razem

ZSP Hutki
SP Jamki – Korzonek
ZSP Kopalnia
ZSP Rększowice
SP Konopiska
SP Łaziec
ZSP Aleksandria
PP Konopiska
Razem

26
61
83
71
255
50
133
679

25
118
42
185

35
40
48
58
100
281

25
23
48

86
86
123
119
373
73
233
100
1193

Tabela 31. Liczba dzieci w placówkach niepublicznych (stan SIO na 30.09.2017 r.)

Nazwa placówki

Ilość dzieci poniżej
„O”/oddział

Ilość dzieci ,,O”/oddział

Razem

NP. Oxford
NP. Antoś
Razem

24/1
31/2
55/3

16/1
3/1
19/2

40/2
34/3
74/5
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Wykres 16. Zatrudnienie

nauczycieli w zależności od ilości etatów w roku szkolnym
2017/2018

21%

nauczyciele zatrudnieni w pełnym
wymiarze
nauczyciele zatrudnieni w
niepełnym wymiarze

10%

nauczyciele zatrudnieni powyżej 1
etatu

69%

•
•
•

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: 125 (69%)
Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze: 17,32 (10%)
Nauczyciele zatrudnieni powyżej 1 etatu: 39,07 (21%)
Razem etaty: 181,39 (100%)

Wykres 17. Etaty

nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym
2017/2018

3%
10%

12%

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

75%

•
•
•
•

Nauczyciel stażysta: 5 osób (3%)
Nauczyciel kontraktowy: 17 osób (10%)
Nauczyciel mianowany: 21 osób (12%)
Nauczyciel dyplomowany: 126 osób (75%)
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Tabela 32. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Opis

Średnia
wojewódzka

Średnia
powiatowa

Średnia
gminna

Część humanistyczna (historia i WOS)

58,87%

59,83%

68,63%

Część humanistyczna (j. polski)

67,87%

66,23%

72,88%

Część matematyczno – przyrodnicza (przyroda)

55,38%

55,45%

60,84%

Część matematyczno – przyrodnicza (matematyka)

51,11%

52,85%

65,36%

Język angielski (poziom podstawowy)

69,44%

66,65%

75,16%

Język angielski (poziom rozszerzony)

52,35%

48,37%

57,68%

Język niemiecki (poziom podstawowy)

52,32%

50,56%

64,33%

Tabela 33. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych (stan SIO na 30.09.2017 r.)

Nazwa placówki

Ilość dzieci poniżej
„O”/oddział

Ilość dzieci ,,O”/oddział

Razem

PP Konopiska
ZSP Aleksandria
ZSP Hutki
ZSP Kopalnia
ZSP Rększowice
SP Łaziec
SP Jamki – Korzonek
Razem

37/2
38/1
18/1
19/1
23/1
17/0,5
20/0,5
172/7

63/2
20/1
17/1
21/1
25/1
6/0,5
5/0,5
157/7

100/4
58/2
35/2
40/2
48/2
23/1
25/1
329/14

6.2.
POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I ZREALIZOWANE
INWESTYCJE
Wydatki na funkcjonowanie oświaty w 2018 r. obejmują wydatki bieżące, na które
wydatkowano 15 696 828,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 908 768,43 zł. Ogółem
w 2018 r. na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką
wychowawczą poniesiono wydatki w wysokości 17 605 596,83 zł.
Tabela 34. Finansowanie wydatków na oświatę w 2018 r.

Opis

Finansowanie wydatków
bieżących

Subwencja na 2018 r.
Dotacje i dopłaty
Budżet gminy
Razem

9 044 545,00 zł (58%)
1 404 968,35 zł (9%)
5 247 315,05 zł (33%)
15 696 828,40 zł

Finansowanie wydatków
majątkowych
214 005,46 zł (11%)
1 694 762,97 zł (89%)
1 908 768,43 zł

Analogicznie w roku 2017 wydatki na funkcjonowanie oświaty w Gminie Konopiska
zamknęły się w kwocie 16 252 577,23 zł, w tym bieżące 14 712 451,79 zł i majątkowe
1 540 125,44 zł. Wysokość subwencji w roku 2017 to kwota 8 489 128,00 zł a gmina
finansowała zadania bieżące oświatowe ze środków własnych w kwocie 4 727 096,98 zł.
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Wykres 18. Finansowanie

wydatków bieżących zadań oświatowych w latach 2017–2018

10 000 000,00
9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
subwencja oświatowa

dotacje i dopłaty

2017 rok

środki własne gminy
2018 rok

W ramach wydatków bieżących w 2018 r. wydatkowano kwotę 447 053,12 zł na dotacje dla
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy oraz 12 000,00 zł na dzieci
w niepublicznym żłobku. W 2017 r. wydatki te wynosiły odpowiednio: 438 893,36 zł oraz
10 050,00 zł.
Tabela 35. Rozliczenie finansowania wydatków na niepubliczne przedszkola w 2018 r.

Nazwa placówki

Ilość dzieci
poniżej „O”

Ilość dzieci ,,O”

Razem

NP. Oxford

24

16

40

NP. Antoś

31

3

34

Razem

55

19

74

Przekazana
dotacja / w
przeliczeniu na 1
ucznia / w
przeliczeniu na 1
ucznia na
miesiąc

256 064,10
6 401,60
533,47
190 989,02
5 617,32
468,11
447 053,12

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących na dzieci mieszkające na terenie gminy
Konopiska uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, wydatkowano w 2018 r. kwotę
60 029,83 zł, a w 2017 r. kwotę 54 374,65 zł.
Dokonując analizy wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty w latach 2017–2018, można
zauważyć przyrost wynagrodzeń w ogólnej kwocie 1,036 mln zł. Z powyższego wynika, iż
większe wydatki w 2018 r. są w 100% przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń. Na taki stan finansowy zasadniczy wpływ ma z pewnością ustawowa
zmiana organizacji oświaty i wprowadzenie 8-letniej nauki w szkole podstawowej.
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Tabela 36. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty w latach 2017–2018
w tym:
rozdział

wydatki
bieżące 2017

80101
80103
80104
80110
80113
80146
80148
80149
80150
80152
80153
80195
85401
85505
Razem

6 725 031,68
346 028,42
2 794 806,79
2 730 855,31
190 221,91
9 851,53
570 823,32
181 882,02
588 909,94
0,00
0,00
20 022,36
543 968,51
10 050,00
14 71 451,79

wynagrodzenia
i pochodne 2017

5 343 264,12
287 969,99
2 032 530,98
2 087 333,50
73 461,87
0,00
157 644,12
126 356,15
521 157,61
0,00
0,00
0,00
487 904,89
0,00
11 117 623,23

udział
%

zmiana
w wysokości
wydatków na
wynagrodzenia
2018/2017

81,22
85,29
74,13
81,10
41,78
0,00
55,29
33,24
88,74
93,82
0,00
0,00
89,15
0,00
77,43

1 508 793,88
50 534,54
-136 943,61
-722 814,51
941,94
0,00
457 290,39
-94 894,22
-21 229,22
34 788,87
0,00
0,00
-39 824,38
0,00
1 036 643,68

w tym:
udział
%

wydatki
bieżące 2018

79,45
83,22
72,73
76,44
38,62
0,00
27,62
69,47
88,50

8 435 951,15
396 895,55
2 557 182,68
1 682 535,32
178 081,29
9 160,00
1 112 273,72
94 655,64
563 394,05
37 080,60
100 129,82
14 890,00
502 598,58
12 000,00
15 696 828,40

0,00
89,69
0,00
75,57

wynagrodzenia i
pochodne 2018

6 852 058,00
338 504,53
1 895 587,37
1 364 518,99
74 403,81
0,00
614 934,51
31 461,93
499 928,39
34 788,87
0,00
0,00
448 080,51
0,00
12 154 266,91

Objaśnienia:
80101 szkoły podstawowe
80103 oddziały przedszkolne
80104 przedszkola
80110 gimnazja
80113 dowóz do szkoły
80146 dokształcanie nauczycieli
80148 stołówki szkolne i przedszkolne
80149 specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
80150 specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych
specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
80152
gimnazjum
80153 bezpłatny dostęp do podręczników itp.
80195 pozostała działalność
85401 świetlice szkolne
85505 żłobki

W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, wydatkowano w 2018 r. kwotę 1 908 768,43
zł, w tym:
•
•

na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii – niespełna 1,213 mln zł,
na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni) – 418 tys. zł,
• na modernizację podłogi sportowej w sali gimnastycznej w SP Jamkach-Korzonku –
141,8 tys. zł oraz w wykazie realizowanych projektów.
Pozostałe wydatki inwestycyjne przedstawione są w tabeli wydatków inwestycyjnych
w części opracowania dotyczącej finansów budżetu gminy oraz w wykazie realizowanych
projektów.
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Tabela 37. Wydatki na poszczególne szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia

Nazwa placówki

Liczba
dzieci
w SP

Liczba dzieci
w oddziałach
gimnazjalnych

Liczba dzieci
w
przedszkolach

Liczba dzieci w
oddziałach
przedszkolnych

Razem

ZSP Hutki

26

25

35

0

86

SP Jamki-Korzonek

61

0

0

25

86

ZSP Kopalnia

83

0

40

0

123

ZSP Rększowice

71

0

48

0

119

SP Konopiska

255

118

0

0

373

SP Łaziec

50

0

0

23

73

ZSP Aleksandria

133

42

58

0

233

PP Konopiska

0

0

100

0

100

Suma

679

185

281

48

1193

Wydatki na prowadzenie
placówki w 2018 r,
/w przeliczeniu na
jednego ucznia /
/w przeliczeniu na
jednego ucznia na
miesiąc/

1 433 155,72
16 664,60
1 388,72
1 440 183,19
16 746,32
1 395,53
1 728 820,75
14 055,45
1 171,29
1 560 236,32
13 111,23
1 092,60
4 359 189,77
11 686,84
973,90
1 197 754,49
16 407,60
1 367,30
2 403 703,99
10 316,33
859,69
956 583,10
9 565,83
797,15
15 079 627,33

Średnio w przeliczeniu na 1 ucznia

12 640,09

Średnio w przeliczeniu na 1 ucznia na miesiąc

1 053,34

7. KULTURA, PROMOCJA, SPORT
7.1.

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Działalność Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji (GCKiR) podejmowana jest na
wielu płaszczyznach, m.in.: zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, organizacja imprez,
organizacja zajęć podczas wakacji i ferii zimowych, promocja, współpraca z partnerami.
Wszystkie czynniki składają się na działalność statutową GCKiR.
W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach zatrudnienie w 2018 r. było
następujące:
•
•
•
•

dyrektor – 1etat
główny księgowy – 4/5 etetu
specjalista ds. kadr i płac – 1 etat
główny specjalista ds. analiz, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych –
1 etat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

główny specjalista ds. informacji i promocji – 1 etat
starszy specjalista ds. kultury – 1 etat
starszy referent ds. kultury – 1 etat
referent ds. kultury – ¾ etatu
referent ds. kultury – ½ etatu
asystent ds. kultury – ½ etatu
instruktor ds. animacji społeczno-kulturalnej – 1 etat
plastyk – ¾ etatu
sprzątaczka – 1 etat
pracownik gospodarczy – ½ etatu

Do zadań stałych GCKiR należą:
•
•
•
•
•

Działania z zakresu edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach
i kołach zainteresowań oraz sekcjach
Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich
Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich,
Zespołem Śpiewaczym, Orkiestrą Dętą, OSP)
Redagowanie i wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”
Organizacja imprez i uroczystości gminnych

Prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
Zespół Śpiewaczy
Nauka gry na instrumentach
Zespół Mażoretek „Szyk” (3 grupy)
Zespoły tańca współczesnego („Dropsiki”, „Dropsy”, „Mała Aferka”, „Mała Afera”,
„Afera”)
Zajęcia tańca Hip-Hop
Zajęcia plastyczne

Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport
•
•

Siatkówka
Koszykówka

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WOŚP (współorganizator)
Organizacja zajęć ferie zimowe
Gminny Dzień Kobiet
Działania związane z realizacją projektu Inicjatywy Lokalne 2018
Organizacja Dni Konopisk
Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
Wojewódzkie Zawody Strażackie (współorganizator)
Jubileusz zespołu „Konopielki”
Koncert ku czci ŚP. Karoliny Słowik
Sobótka
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (współorganizator)
Dożynki Powiatowe (współorganizator)
Warsztaty ze znajomości lokalnych tradycji
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (współorganizator)
Pokaz modeli pływających (współorganizator)
Obchody Święta Niepodległości
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•

Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych

Organizacja konkursów
•
•
•
•
•
•

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Anioł”
Gminny Konkurs Recytatorski
Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
Gminny Konkurs Piosenki
Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
Turnieje Szachowe

Organizowane kursy dla mieszkańców:
•
•

Organizacja projektu dla seniorów z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „Domowe
finanse – źródłem odpowiedzialnego rozwoju”
Organizacja kursów komputerowych „Podnoszenie kwalifikacji cyfrowych
mieszkańców Gminy Konopiska” (edycja październik 2018 – styczeń 2019)

Działania promocyjne gminy
•
•
•
•
•

Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych jak
i krajowych
Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz
Wydarzeń gminy Konopiska
Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)
Współpraca z mediami o zasięgu regionalnym

Prowadzenie i koordynowanie działań świetlic środowiskowych
•
•
•
•
•
•

Aleksandria „Dom pod Lipą” (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia
kulinarne, zajęcia manualne, spotkania, imprezy okolicznościowe, zajęcia w ramach
ferii zimowych, zajęcia w ramach inicjatyw oddolnych, siedziba KGW)
Konopiska „Otwarta Dłoń” (zajęcia plastyczne, spotkania Zespołu Śpiewaczego,
spotkania Gminnego Zespołu KGW, spotkania Koła Emerytów i Rencistów, warsztaty
komputerowe)
Świetlica w Hutkach (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, spotkania
urodzinowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia w ramach ferii zimowych)
Świetlica w Kopalni (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne,
gry na DVD, spotkania Koła Emerytów i Rencistów)
Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach (zajęcia szachowe, rozgrywki
miesięczne szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba zespołów, zajęcia
sportowe i artystyczne)
Świetlica w Korzonku (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy
okolicznościowe, zajęcia w ramach inicjatyw oddolnych, siedziba KGW)

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach przy okazji realizacji projektu
„Kulturalnie Niehermetyczni” wpisane zostało do bazy Narodowego Centrum Kultury
ośrodków realizujących inicjatywy oddolne.

7.2.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE I WYDARZENIA KULTURALNE

Mocną stroną Gminy Konopiska są niewątpliwe imprezy plenerowe. Są one doskonałą
okazją do zaprezentowania gminy na szerszym forum, pochwalenia się jej turystycznymi
walorami, a także do zintegrowania mieszkańców i zaproponowania im ciekawego spędzenia
czasu oraz zaktywizowania do działań na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. W 2018 roku
zostały zorganizowane między innymi:
Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 57

 Koncert Noworoczny
Gminna Hala Sportowa w Konopiskach rozbrzmiewała wspaniałą muzyką i oklaskami.
W gronie znamienitych gości, gwiazdy wieczoru – Nataszy Urbańskiej i wspaniałej
publiczności Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach obchodziła swoje 90-lecie. Gratulacje,
upominki i życzenia składali zaproszeni goście i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Orkiestr.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać także prezentującą się tego
wieczoru Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz dwie grupy tańca mażoretkowego.
 Gminne obchody Dnia Kobiet
Uroczystość z okazji Dnia Kobiet to sztandarowy i stały punkt wydarzeń w Gminie
Konopiska. To dzień, kiedy dla wszystkich Pań, z wdzięczności za trud codziennych
obowiązków wręczane są kwiaty i słodycze oraz składane są życzenia. Najmłodsi tancerze
zespołu Konopielki, w imieniu władz gminy, poczęstowali wszystkich zgromadzonych
słodkościami. Uroczystość uświetnił występ Artura Barcisia, który na scenie zaprezentował
doskonały kunszt aktorski.
 XVII Dni Gminy Konopiska
Wspaniałe doznania kulturalne i smakowe stały się domeną XVII Dni Gminy Konopiska.
Na scenie wystąpiły znane i cenione gwiazdy: Renata Zarębska, Zespół „Poparzeni Kawą
Trzy” oraz Maciej Miecznikowski, wprowadzając wszystkich zebranych w doskonały nastrój.
Wzorem roku poprzedniego, przy Skwerze im. Wojciecha Korwin Szymanowskiego
w Konopiskach otwarto Galerię Sztuki, w której swoje prace zaprezentowali wybitni artyści –
mieszkańcy naszej gminy.
 Sobótka
Wydarzenie nad zalewem Pająk jak zawsze przyciągnęło spore grono uczestników – zarówno
mieszkańców, jak i gości. Do wspólnego wicia wianków zachęcały członkinie KGW.
Gotowych do nauki nie brakowało. Uwieńczeniem tej przeuroczej pracy, jak co roku, był
konkurs na najpiękniejsze kwiatowo-ziołowe rękodzieło oraz puszczanie wianków na wodę,
jak zawsze wzbogacone o przepiękne przyśpiewki nucone przez mieszkanki naszej gminy.
Gwiazdą wieczoru był znany piosenkarz Krzysztof K.A.S.A Kasowski.
 XIX Dożynki Powiatowe
Konopiska były 26 sierpnia 2018 r. gospodarzem XIX Dożynek Powiatowych. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele p.w. Św. Walentego. Po nabożeństwie
wszyscy w barwnym korowodzie, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Konopiska, przeszli
na stadion GLKS LOT Konopiska, gdzie rozpoczęło się oficjalne otwarcie uroczystości. Na
pięknie udekorowanej scenie zaprezentowały się m.in.: zespoły folklorystyczne z terenu
naszego powiatu i zakopiański zespół folkowy „Krywań”. Jak zwykle nie zawiodły panie
z Kół Gospodyń Wiejskich, których wieńce dożynkowe i umiejętności wokalne budziły
powszechny podziw.

7.3.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzenie trasy przyrodniczo-dydaktycznej „Pajdowa Góra”
W ramach projektu utworzono punkt przyrodniczo-dydaktyczny w Aleksandrii – Pohulance.
Przygotowana została trasa przyrodniczo-dydaktyczna na wierzchołek Pajdowej Góry
(najwyższego wzniesienia w gminie – 331,3 m n.p.m.), która umożliwi obserwację fragmentu
panoramy na Aleksandrię. Główna tablica przyrodniczo-dydaktyczna tworzy bazę
dydaktyczną do realizacji zajęć przyrodniczych w terenie.
Całkowita wartość projektu: 28 000,00 zł
Dotacja WFOŚiGW: 8 000,00 zł
Sponsorzy: 18 000,00 zł
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 Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopiska
Celem głównym projektu była poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie
wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 100 osób (mieszkańców gminy
Konopiska po 25 r. życia, którzy wzięli udział w 3 wybranych modułach szkoleniowych).
Po zakończeniu kursów komputerowych Gmina Konopiska pozyskała 10 szt. laptopów.
Całkowita wartość projektu: 55 000,00 zł
Dotacja: 100%
 Organizacja plenerowej imprezy integracyjno-kulinarnej
Zadanie zakładało organizację imprezy plenerowej w Konopiskach w dniu 20.05.2018 r.
Wydarzenie to polegało na zaproszeniu do Gminy Konopiska znanego i powszechnie
szanowanego mistrza sztuki kulinarnej Remigiusza Rączki. Kucharz poprowadził imprezę
integracyjno-kulinarną, podczas której mieszkańcy przy wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich
mieli okazję do wspólnego gotowania w specjalnie dla nich przygotowanych punktach
gastronomicznych.
Całkowita wartość projektu: 26 000,00 zł
Dotacja: 13 000,00 zł
 Zakup i montaż „witaczy” promujących na terenie gminy Konopiska
Celem projektu był montaż 4 szt. „witaczy” na drogach wojewódzkich, aby podnieść
rozpoznawalność Gminy Konopiska na zewnątrz.
Całkowita wartość projektu: 30 000,00 zł
Dotacja: 15 000,00 zł
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności ruchowej poprzez wykonanie
placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Korzonek
Przedmiotowe zadanie zakładało zakup i montaż następujących urządzeń:
- plac zabaw: plac zabaw ze ślizgiem i elementami zręcznościowymi, linarium stożek,
karuzela, huśtawka wagowa, ławka, kosz na śmieci.
- siłownia zewnętrzna: biegacz, orbitrek, wioślarz, twister, ławka, kosz na śmieci, tablica
informacyjna. Teren stanowiący tzw. strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń został wysypany
drobnym kruszywem, aby zachować bezpieczeństwo użytkowników i podnieść walory
użytkowe miejsca rekreacji.
Całkowita wartość projektu: 55 000,00 zł
Dotacja: 100%




Wyposażenie Domu Sołeckiego „Wygodzianka” w Wygodzie

Zakupiony sprzęt (krzesła, stoły, projektor i ekran projekcyjny) wpływa na poprawę
warunków lokalowych w „Wygodziance” i umożliwia realizację kolejnych inicjatyw
lokalnych.
Całkowita wartość projektu: 16 596,58 zł
Dotacja: 8 298,29 zł

7.4.

BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach posiada dobrze rozbudowaną sieć
biblioteczną, w skład której wchodzą cztery placówki:
•
•
•
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach
Filia Biblioteki w Aleksandrii
Filia Biblioteki w Hutkach
Filia Biblioteki w Rększowicach
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Gminna Biblioteka Publiczna dzięki korzystnemu usytuowaniu w centrum Konopisk
zapewnia wszystkim mieszkańcom gminy oraz innym zainteresowanym osobom dogodny
dostęp do zbiorów bibliotecznych. Biblioteka posiada katalog on-line z możliwością zdalnego
przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych.
Wszystkie placówki biblioteczne posiadają łącznie 35 miejsc w czytelniach dla osób
korzystających z zasobów bibliotecznych na miejscu. Łączna powierzchnia użytkowanych
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 243 m2. We wszystkich placówkach bibliotecznych
odwiedzający mogą skorzystać z sześciu stanowisk komputerowych (w tym z pięciu
podłączonych do internetu). W sumie we wszystkich placówkach jest 13 komputerów
(zakupione w latach 2010–2018). Wszystkie placówki biblioteczne posiadają dostęp do
internetu szerokopasmowego. Korzystający z usług biblioteki mogą podłączyć do sieci
własne komputery lub skorzystać z internetu bezprzewodowego.
Stan księgozbioru na koniec 2018 r. wyniósł: 21 595 książek i 163 audiobooki,
Zarejestrowanych było 1 418 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki
łącznie 13 824 razy (średnio 16,7 odwiedzin dziennie),
 Najliczniejszą grupą byli użytkownicy w przedziale wiekowym 25–44 lata,
 Klasyfikacja czytelników według zajęcia: 584 czytelników to osoby uczące się,
528 czytelników to osoby pracujące, 306 osób w kategorii „pozostali”,
 Odwiedzającym placówki biblioteczne udzielono łącznie 2 488 informacji,
 Książki wypożyczano w sumie 38 675 razy a audiobooki 212 razy (średnio
woluminów dziennie).
W 2018 r. przychody biblioteki brutto wyniosły 340 810,50 zł, w tym: dotacja Organizatora –
333 000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 7 400,00 zł, środki wypracowane – 410,50 zł.
Na zakup książek i audiobooków biblioteka przeznaczyła 18 066 zł, w tym: 10 666 zł
z dotacji organizatora i 7 400 zł z dotacji na zakup książek z Biblioteki Narodowej.
Dodatkowo GBP otrzymała pozycje książkowe zakupione w ramach realizacji przedsięwzięć
z Funduszu Sołeckiego Konopisk, Aleksandrii, Rększowic i Hutek.
W 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach zatrudnionych było 8 osób
(łącznie na 4,95 etatu), w tym: 6 pracowników działalności podstawowej (w tym
5 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich), pracownik administracji i pracownik
obsługi porządkowej.



W opisywanym roku w placówkach bibliotecznych działających na terenie gminy odbyły się
72 wydarzenia o charakterze działalności kulturalnej, w tym promujących czytelnictwo wśród
dorosłych, dzieci i młodzieży. Biblioteka kontynuowała akcję „Uwolnić książkę”. Utrzymano
także tematyczne kąciki hobbystyczne dla czytelników czasopism.

7.5.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE I KLUBY SPORTOWE

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty sportowe:
•
•
•
•
•
•

Gminna Hala Sportowa w Konopiskach
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Pająk”
Boisko sportowe „Orlik” w Konopiskach
Boisko sportowe „Orlik” w Aleksandrii
Stadion piłkarski GLKS „LOT” Konopiska
Stadion piłkarski „ALKAS” Aleksandria

 Gminna Hala Sportowa w Konopiskach
Nowoczesny, ogólnodostępny obiekt wykorzystywany na cele publiczne, przeznaczony dla
mieszkańców gminy i regionu w ramach zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
Powierzchnia użytkowa obiektu to 3 477 m2 (w tym powierzchnia hali sportowej – 1 773 m2),
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natomiast widownia może pomieścić 280 osób. Na co dzień odbywają się w niej m.in. zajęcia
z zakresu wychowania fizycznego, zajęcia taneczne i artystyczne, treningi drużyn:
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, próby orkiestry dętej oraz mażoretek i inne. Na obiekcie
organizowane są zawody sportowe m.in. Międzynarodowy Turniej Boccia, powiatowe
i wojewódzkie zawody w siatkówkę oraz imprezy kulturalne tj. Dzień Kobiet, czy Koncert
Noworoczny. Obiekt zaprojektowano w sposób zapewniający warunki do korzystania
z całego obiektu osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach
inwalidzkich. Jest również siedzibą świetlicy placówki wsparcia dziennego „Promyk”.
 Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Pająk”
Kompleks sportowy na europejskim poziomie, położony nad zalewem „Pająk”. Dzięki tej
olbrzymiej inwestycji mieszkańcy Konopisk i turyści mogą nieodpłatnie uprawiać sport na
terenie Kompleksu. Dodatkowo budynek, który stanowi zaplecze dla sportowców służy także
potrzebom gminy i mieszkańców – organizujemy tam liczne spotkania, szkolenia
i konferencje.
W skład kompleksu wchodzą: stadion lekkoatletyczny z ośmiotorową bieżnią tartanową,
pełnowymiarowe boisko piłkarskie, stanowiska do rzutu młotem, oszczepem, pchnięcia kulą,
skoku wzwyż i w dal. Stadion posiada po obu stronach miejsca siedzące przeznaczone dla
ponad 1000 osób widowni. W pobliżu zlokalizowana jest także piaszczysta plaża z boiskami
do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępna zewnętrzna siłownia outdoorowa.
 Boisko sportowe „Orlik” w Konopiskach
Obiekt znajduje się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Pająk”. W skład
kompleksu „Orlik” wchodzą: boisko uniwersalne z nawierzchnią poliuretanową do gry
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 1500 m2 oraz boisko ze sztucznej
trawy do gry w piłkę nożną o powierzchni 1800 m2, oświetlenie boisk (10 masztów
o wysokości 10 m). Wybudowano go przede wszystkim z myślą o uczniach i sportowcach.
Mogą jednak z niego korzystać wszyscy mieszkańcy gminy bezpłatnie przez 7 dni
w tygodniu. Budynek, który stanowi zaplecze dla sportowców, jest równocześnie siedzibą
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.
 Boisko sportowe „Orlik” w Aleksandrii
Obiekt dysponuje boiskiem do piłki nożnej pokrytym trawą syntetyczną o powierzchni
1860 m2 oraz poliuretanowym boiskiem wielofunkcyjnym o powierzchni 1500 m2, gdzie grać
można w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i piłkę ręczną. Znajduje się tam również
budynek zaplecza socjalnego.
 Stadion piłkarski GLKS „LOT” Konopiska
Obiekt o wymiarach boiska 100 m x 64 m oraz trybunami na 350 osób widowni. Wyposażony
w ogrodzenie panelowe oraz piłkochwyty. Stadion poza swoją funkcją sportową jest
wykorzystywany również do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych jak np. dożynki
gminne czy obchody dni gminy. Obecnie klub gra w A-klasie rozgrywek piłkarskich.
Na ternie gminy aktywnie działają dwa piłkarskie kluby sportowe:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska,
2. Ludowy Klub Sportowy „ALKAS” Aleksandria.
Na terenie gminy funkcjonują również uczniowskie kluby sportowe. Ponadto przy Gminnym
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach działają sekcje: lekkiej atletyki, tenisa
stołowego, szachowa, koszykówki i siatkówki. Mieszkańcy gminy mogą również
uczestniczyć w regularnie odbywających się zajęciach aerobiku i zumby.
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8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
8.1.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ GOZ KONOPISKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia (SP
ZOZ GOZ) w Konopiskach jest jednostką utworzoną przez Radę Gminy Konopiska uchwałą
nr 62/VII/1999 r. z dn. 9.09.1999 r. Działalność rozpoczęta została dnia 1.01.2000 r.
w wyniku usamodzielnienia się ze struktur Zespołu Opieki Zdrowotnej. Ośrodek posiada filię
w miejscowości Hutki. Na terenie gminy w miejscowości Aleksandria funkcjonuje prywatny
Zakład Usług Medycznych „ALMED” spółka jawna.
Do zadań SP ZOZ GOZ w Konopiskach należy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii
i położnictwa oraz rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych,
udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej,
sprawowanie opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów
nauczania i wychowania,
wykonywanie badań EKG i USG,
zabiegi pielęgniarskie,
szczepienia ochronne,
środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy,
realizacja programów profilaktycznych,
promocja zdrowia.

W 2018 r. w SP ZOZ GOZ zatrudnione były 24 osoby: dyrektor, analityk medyczny,
7 lekarzy, 9 pielęgniarek, 2 położne, 2 sprzątaczki i 2 pracowników biurowych.
Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. W 2018 r. odnotowano następującą
aktywność:
•
•
•
•

ilość pacjentów zadeklarowanych do przychodni – 7 614 (pacjenci, którym
zapewniono świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej),
ilość porad lekarskich udzielonych w poradni podstawowej opieki zdrowotnej –
34 853 (udzielone porady najczęściej dotyczyły chorób przewlekłych
kardiologicznych, tj.: nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca),
ilość porad lekarskich udzielonych w całej poradni – 38 139,
ilość udzielonych pozostałych świadczeń medycznych przez inny personel
(fizjoterapeuci + położne + pielęgniarki + laborantka + usg) – 73 101.

Głównym źródłem przychodu jednostki są środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych
zakupionych w ramach podpisanego kontraktu. Ogólny przegląd rachunku zysku i strat
pozwala na ustalenie, że w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost
przychodów ze sprzedaży o 269 291,98 zł. Koszty działalności operacyjnej w porównaniu do
roku ubiegłego są wyższe o 245 732,23 zł.
Jednostka zamknęła rok:
- zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług na kwotę: 44 936,76 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw dotyczących projektu na kwotę: 324 000,00 zł
- należności z tytułu świadczeń zdrowotnych na kwotę: 325 251,06 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym: 65 502,59 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym fundusz socjalny: 3 240,08 zł
- lokata terminowa na kwotę: 1 000 000,00 zł
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Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
1 909 445,42 zł
Fundusz podstawowy stan na koniec roku: 119 818,18 zł.
Rachunek zysków i strat za rok 2018 r. zamykający się zyskiem netto na kwotę: 102 605,69 zł
W 2018 r. w gminie funkcjonowały 3 apteki, zlokalizowane w miejscowości Konopiska.

8.2.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Instytucją oferującą pomoc i wsparcie na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (GOPS). Placówka realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych, między innymi koordynuje rozwiązywanie problemów społecznych
w gminie.
Oferta jednostki skierowana jest do mieszkańców gminy, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej. Po zmianie kryteriów dochodowych prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: od października 2018 r. osobie samotnie
gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, lub osobie w rodzinie, której
dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł
W 2018r. zatrudnienie w GOPS było następujące:
•
kierownik – 1etat
•
główna księgowa – 1 etat
•
inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych – 4 etaty
•
inspektor ds. ekonomicznych i księgowości budżetowej – 1 etat
•
starszy pracownik socjalny – 3 etaty
•
opiekunki w terenie – 3 etaty
•
sekretarka – 1 etat
•
pracownik socjalny w ramach projektu unijnego – 1 etat
•
asystent rodziny – 1 etat
•
wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk – 3 etaty
•
koordynator projektu „Poszerzamy horyzonty” – ¼ etatu
•
koordynator projektu „W drodze do sukcesu” – ½ etatu
•
referent ds. monitoringu projektu pn.”Poszerzamy horyzonty” – ¼ etatu
•
referent ds. monitoringu projektu pn.”W drodze do sukcesu” – 1/16 etatu
•
pracownik II-go stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych – 1 etat
Pracownik socjalny w ciągu miesiąca:
•
Przeprowadza średnio 20 wywiadów środowiskowych (w tym do zasiłków celowych,
okresowych, stałych, dożywiania dzieci w szkołach, na usługi opiekuńcze, wywiady
alimentacyjne – własne i zlecone przez inne Ośrodki).
•
Opracowuje średnio 28 decyzji na zasiłki.
•
Wychodzi w teren interwencyjnie średnio 13 razy (głównie w sprawach konfliktów
rodzinnych, nieprawidłowego sprawowania opieki nad nieletnimi dziećmi, osobami
niepełnosprawnymi i starszymi oraz alkoholizmu).
W 2018 r. praca socjalna była świadczona dla 70 rodzin, dodatkowo w okresie zimowym
pracownicy socjalni monitorowali osoby starsze, niezaradne i nadużywające alkoholu, w celu
uniknięcia zachorowań i zgonów tych osób z powodów wysokich mrozów.
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Wykres 19. Dochody

gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

Wykres 20. Wydatki

gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
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8.2.1.

WSPARCIE GMINY W FORMIE ZASIŁKÓW, STYPENDIÓW I DODATKÓW

W 2018 r. z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało
308 rodzin (449 osób w rodzinach), a decyzje wydano dla 864 osób. Ogółem w 2018 roku na
świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 933 733,82 zł.
Zasiłki celowe, okresowe i stałe
•
•
•

Zasiłki celowe to zadania własne w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej
tj. zakup żywności, posiłku, opału, leków, odzieży, wypłacono dla 148 rodzin
(270 osób w rodzinach) na kwotę: 151 145,00 zł.
Zasiłki okresowe to zadania własne dotowane z budżetu państwa. Zasiłek który
przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie przyznano dla 39 rodzin na kwotę 43 126,00 zł.
Zasiłki stałe to zadania własne dotowane z budżetu państwa (przysługuje osobie
samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności). Przyznano je dla
51 osób na kwotę 273 336,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów
Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów składają się: stypendia szkolne
oraz zasiłki szkolne. W 2018 r. stypendia szkolne wypłacono dla 71 uczniów w kwocie
57 179,27 zł, natomiast zasiłki szkolne wypłacono dla dwojga dzieci w kwocie 992 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58 171,27 zł, w tym dotacja celowa z budżetu
państwa – 41 157,00 zł, a wkład własny gminy – 17 014,27 zł.
Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
W 2018 r. wypłacono ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin
w kwocie 5 611,92 zł oraz dodatki energetyczne dla 3 rodzin w kwocie 459,84 zł.
Inne formy wsparcia:
•
•
•
•
•
•

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – programem dożywiania w ramach
„Posiłek dla potrzebujących” objętych zostało 109 dzieci, koszt żywienia dzieci
wyniósł 57 940,20 zł.
W domach pomocy społecznej przebywało 15 osób, koszt poniesiony przez gminę na
utrzymanie tych osób wyniósł 357 654,00 zł.
Udzielenie pomocy w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych dla 2 osób
na kwotę 10 650, 00 zł.
Usługi opiekuńcze – świadczone przez 3 opiekunki pracujące w terenie dla 28 rodzin
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (wynagrodzenie należne opiekunowi
prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) – 13 693,00 zł.
Powiadamianie, wydawanie i rozliczanie produktów żywnościowych – z Banku
Żywności skorzystało 168 rodziny (340 osób w rodzinach).

8.2.2.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE, WYCHOWAWCZE ORAZ
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U.
z 2018 roku poz. 2220 z późn. zm.) o świadczenia rodzinne mogą ubiegać się rodziny,
w których dochód w przeliczeniu na osobę/dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
674,00 zł. W 2018 r. ze świadczeń rodzinnych w gminie skorzystało 560 rodzin na kwotę
2 754 986,27 zł.
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Świadczenia rodzinne
o Zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 869 565,57 zł oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego takie jak:
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono na kwotę 33 664,07 zł,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – wypłacono na kwotę 125 705,18 zł,
• samotnego wychowywania – wypłacono na kwotę 41 395,68 zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego/orzeczenie
o niepełnosprawności – wypłacono na kwotę 44 887,39 zł,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego/na pokrycie wydatków związanych
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego – wypłacono na kwotę 42 755,06 zł,
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(dojazd i zamieszkanie) – wypłacono łącznie na kwotę 52 912,01 zł,
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej/na trzecie i na
następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego – wypłacono łącznie na kwotę
57 308,31 zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 68 000,00 zł,
• świadczenie rodzicielskie – wypłacono na łączną kwotę 179 687,00 zł.
o Świadczenia opiekuńcze:
•
•
•
•

zasiłek pielęgnacyjny – orzeczenie o niepełnosprawności lub z tytułu wieku
(ukończone 75 lat) – wypłacono na kwotę 399 055,00 zł,
świadczenie pielęgnacyjne – orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności – wypłacono na kwotę 786 776,00 zł,
specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 11 rodzin na łączną kwotę: 53 275,00 zł,
pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono
składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie: 221 393,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone dla 23 rodzin na łączną kwotę
140 100,00 zł.
Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 2 rodzin na łączną kwotę 12 880,00 zł. Osobom
pobierającym zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej
kwocie 7 944,00 zł.
Gmina Konopiska w 2018 r. realizowała również projekty prowadzone przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie jak: Rodzina 500+, Karta Dużej
Rodziny, Dobry Start.
o Realizacja Programu Rodzina 500+
• liczba wydanych decyzji w – 941
• wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 6 008 618,60 zł
o
•
•
•
•

Realizacja Kart Dużej Rodziny
liczba przyjętych wniosków – 26
liczba wydanych kart – 84, w tym: dla rodziców/małżonków – 33, dla dzieci – 51
liczba rodzin, którym wydano karty – 18
koszty realizacji programu faktycznie poniesione/faktycznie uzyskane dochody
budżetu państwa – 136,70 zł

o Realizacja świadczenia Dobry Start
• liczba przyjętych wniosków – 890
• liczba wypłaconych świadczeń – 1190 (w tym 2 świadczenia w zw. ze sprawowaniem
opieki naprzemiennej nad dzieckiem)
• wypłaty świadczeń na łączną kwotę 356 700,00 zł
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8.3.

REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII

Gmina Konopiska wspiera rodzinę, sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu
mieszkańców oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, jako procesom negatywnie
wpływającym na lokalną społeczność.
Dokumenty strategiczne i programowe obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Konopiskach w 2018 r.:
•
•
•
•

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2014–
2021 stanowiąca załącznik do uchwały nr 307/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 stanowiący załącznik do
uchwały 135/XX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 marca 2016 r.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w latach 2017–2020 stanowiący załącznik do
uchwały nr 200/XXVII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2016 r.
Program Osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na
lata 2014–2020 wprowadzony uchwałą nr 321/XL/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia
13 stycznia 2014 r. (obowiązywał do 31 grudnia 2018 r.)

Projekty i działania wpisujące się w ww. strategie i programy:
 „Opieka 75+”
W 2018 r. Gmina Konopiska przystąpiła do Programu „Opieka 75+”, co przyczyniło się do
poprawy dostępności do usług opiekuńczych dla samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej
mieszkańców gminy. Usługi opiekuńcze realizowane przez Gminę Konopiska przyczyniły się
do zapewnienia osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, wsparcia i pomocy adekwatnej
do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług
opiekuńczych, co za tym idzie poprawy jakości życia osób samotnych w wieku 75 lat
i więcej. Środki finansowe otrzymane przez Gminę w ramach Programu stanowiły dla niej
wsparcie w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. W okresie od
stycznia do grudnia 2018 r. z usług opiekuńczych świadczonych w ramach Programu
skorzystało 11 osób – były to osoby samotnie gospodarujące, w wieku 75 lat i więcej. Osoby
te dotychczas nie otrzymywały usług opiekuńczych. W sumie w ramach Programu liczba
godzin usług opiekuńczych wyniosła 897 godzin (przy liczbie godzin pracy świadczonej
przez opiekunki ogółem 5491).
Całkowity koszt usług opiekuńczych świadczonych dla osób objętych Programem wyniósł
23 564,19 zł, przy czym dotacja udzielona z budżetu państwa wyniosła 4 714,50 zł, a wkład
własny gminy 18 849,69 zł.
 Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole
W 2018 r. objęto dożywianiem 131 dzieci z terenu gminy Konopiska, na kwotę ogółem
57 940,20 zł, w tym 22 dzieci w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (jest to pomoc w formie posiłku
nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego).
 PO Pomoc Żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków).
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Od września 2018 r. realizowany jest Podprogram 2018, w ramach którego do końca 2018 r.
paczki żywnościowe otrzymało 350 osób, w tym 103 dzieci poniżej 15 roku życia oraz 22
osób powyżej 65 roku życia.
W 2018 r. Gmina Konopiska przekazała środki na realizację programu w kwocie 3680,00 zł.
 „W drodze do sukcesu”
Od kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach realizowany
jest projekt socjalny pn. „W drodze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Wnioskowana kwota dofinansowania 383 153,85 zł. Planowany okres realizacji projektu
kończy się 31.12.2020 r. Od kwietnia do grudnia 2018 r. zrekrutowano i podpisano kontrakty
socjalne z 20 klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Dla ww.
osób określono ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej. W trakcie realizacji projektu dwie
osoby zrezygnowały z dalszego uczestnictwa. Pozostałe 18 osób uczestniczyło
w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne, w tym dotyczące komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, rozpoznawania i wykorzystywania mocnych stron i zasobów
własnych, rozpoznawania i wyrażania emocji, trening asertywności, trening radzenia sobie
z konfliktami, sytuacjami kryzysowymi, stresem, rozwijania talentów.
 Placówka wsparcia dziennego „Promyk”
Placówka działa od 1 września 2016 r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konopiskach. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie
opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu
wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Pobyt w niej jest nieodpłatny.
W 2018 r. z oferty placówki skorzystało ogółem 171 dzieci i młodzieży.
Oferowane zajęcia w 2018 r. to: język angielski, język francuski, gimnastyka korekcyjna (aby
dziecko uczęszczało na tego rodzaju zajęcia rodzic musi przedstawić zaświadczenie lekarskie
o rodzaju wady postawy i wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach), aerobik, zajęcia
logopedyczne i indywidualne konsultacje logopedyczne, zajęcia z profilaktyki uzależnień,
zajęcia socjoterapeutyczne, łucznictwo, warsztaty z dietetykiem, relaksacja, biblioterapia,
zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców, w tym zajęcia plastyczne, zajęcia
rozwijające kreatywne myślenie, indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców.
Placówka w 2018 r. współfinansowana była z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. w kwocie
ogółem 97 366,53 zł. Ponadto na realizację części z ww. zajęć pozyskano dotację
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach konkursu
„Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2018 roku” w kwocie
34 400 zł.
 „Poszerzamy horyzonty”
Od marca 2018 r. w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk realizowany jest projekt
„Poszerzamy horyzonty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to 199 519,70 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła 214 537,31 zł. Na zajęcia w ramach projektu uczęszcza
ogółem 152 osoby.
W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży: warsztaty
matematyczne, warsztaty ekologiczne, warsztaty pisarskie, warsztaty filmowe, warsztaty
teatralne, warsztaty historyczno-kulturowe, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia
z edukacji międzykulturowej, zajęcia rękodzielnicze, rytmika, logorytmika, zajęcia
w pracowni naukowo-technicznej, terapia integracji sensorycznej (w specjalnie na ten cel
wyposażonej sali).
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 „Promyk szczęścia”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach w 2018 r. uzyskał dotację
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” – edycja 2018 na realizację projektu pn. „Promyk szczęścia”. Projekt
ten był realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk i skierowany był przede
wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową.
W ramach projektu zorganizowane zostały: warsztaty tworzenia witraży, warsztaty lalkarskie,
akrobatyka, zawody sportowe dla dzieci i ich rodziców oraz wychowawców, wycieczki
kajakowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, wycieczki rowerowe dla dzieci i młodzieży
oraz rodziców, obóz terapeutyczny dla 30 dzieci, gra wiejska dla dzieci, młodzieży oraz
rodziców, rejs po Kanale Gliwickim. Dzięki temu projektowi pracownicy socjalni i asystent
rodziny mogli regularnie korzystać z superwizji.
Całkowity koszt projektu, to 73 900,00 zł, w tym: kwota dotacji 50 000,00 zł oraz wkład
własny gminy – 23 900,00 zł. Projekt realizowany był od czerwca do grudnia 2018 r. Ogółem
w projekcie wzięło udział 129 dzieci oraz 62 rodziców.
 Asystentura rodziny
W 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach zatrudniony był
1 asystent rodziny, który współpracował z 11 rodzinami przeżywającymi trudności
opiekuńczo-wychowawcze.
Tabela 38. Wpisywanie się działań podejmowanych w 2018 r. w dokumenty strategiczne i programowe

Opis

Opieka 75+
Dożywianie dzieci w
przedszkolu i szkole
PO PŻ Podprogram
2018
W drodze do sukcesu
Placówka Wsparcia
Dziennego Promyk
Poszerzamy horyzonty
Promyk szczęścia
Asystentura rodziny

Gminny Program
Wspierania Rodziny
na lata 2016–2018

Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
na terenie Gminy
Konopiska w latach
2017–2020

Program Osłonowy
w zakresie
dożywiania "Pomoc
gminy w zakresie
dożywiania" na lata
2014–2020

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Konopiska na lata
2014–2021

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Programy zostały przyjęte uchwałą nr 325/XLV/2018 z dnia 20 marca 2018 roku, oraz
uchwałą nr 326/XLV/2018 z dnia 20 marca 2018 r.
Programy były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe,
stowarzyszenia, rady sołeckie oraz pełnomocnika wójta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W ramach tej realizacji między innymi:
- zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
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- udzielano rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2018 r. 12 posiedzeń.
Zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków na sprzedaż alkoholu. Do Komisji wpłynęło
16 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego: 8 wniosków od członków rodziny,
6 wniosków z GOPS-u Konopiska, 2 wnioski od kuratora. 16 osób zaproszono na rozmowy
motywacyjne.
Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu na
terenie gminy Konopiska w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przy Komisji działa Punkt Konsultacyjny, w którym porad udziela psycholog i dwóch
terapeutów. Z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystały 83 osoby, udzielono 397 porad.
W ramach realizacji programu przeprowadzono następujące szkolenia i badania:
• szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Konopiskach,
• szkolenia do sprzedawców,
• badania ankietowe nad używaniem alkoholu i środków odurzających.
Na realizację obu programów w 2018 r. wydatkowano 173 638,18 zł, z tego na:
• diety członków komisji – 11 850,00
• materiały, wyposażenie i usługi – 23 977,35
• punkt konsultacyjny (terapia, psycholog), Pełnomocnik, obsługa Komisji – 37 245,34
• koszty biegłych sądowych, szkolenie sprzedawców, usługi pocztowe – 3 198,96
• utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” – 97 366,53

9. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość księgowa mienia komunalnego Gminy Konopiska na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosi ogółem 143 846 135,28 zł. Na wartość tę składają się:
o Grunty o wartości ewidencyjnej 8 485 651,30 zł, o powierzchni ogółem 276 0411 ha,
z czego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 12.3378 ha o wartości 215 874,00 zł.
o Budynki o wartości ogółem 31 519 107,35 zł, w tym:
• mieszkalne, stanowiące własność gminy, wszystkie lokale mieszkalne oddane
w najem osobom fizycznym,
• administracyjne ( UG, GOPS, GCKiR, GZOZ, Ośrodek Zdrowia Aleksandria),
• świetlice, kluby i sale sportowe w różnych miejscowościach gminy,
• budynki strażnic (remiz strażackich), użytkowane przez jednostki OSP,
• obiekty szkolne,
• budynki na PSZOK,
• inne budynki.
o Budowle o wartości ogółem 71 841 896,17 zł w tym:
• budowle przy szkołach ( boiska, ogrodzenia, chodniki, parkingi),
• place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany,
• budowle na wysypisku ( drogi wewnętrzne, oświetlenie, myjnie, zbiorniki,
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•
•
•
•
o

o

o
o
o
o

parkingi, boiska ORLIK, boisko LOT, stadion,
oświetlenie uliczne,
budowle sanitarne,
budowle wodociągowe.
Urządzenia techniczne i maszyny, do których należą: wyposażenie biur, kotły co,
instalacje solarne, radiotelefony, centrale telefoniczne, kosiarki, traktorki, kompaktor,
melaminy. Wartość ewidencyjna wynosi 2 732 575,66 zł.
Środki transportu, do których należą: samochody specjalne pożarnicze, samochody
służbowe, gimbus i bus. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 2 279 223,52 zł.
Samochody pożarnicze oddane są w użytkowanie jednostkom OSP
Drogi ogółem o wartości 26 987 681,28 zł, w tym:
drogi gminne o wartości 24 617 396,00 zł
drogi transportu rolnego o wartości 1 679 603,57 zł
inne drogowe 690 681,71 zł

W 2018 roku przygotowaliśmy niezbędne dokumenty i wystąpiliśmy z wnioskiem do
Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych na nieruchomości mające
uregulowany stan prawny i podlegające komunalizacji w 8 miejscowościach gminy.
W 2008 r. gmina zawarła akt notarialny z KOWR w Opolu na nieruchomości gruntowe
z obietnicą ich zagospodarowania na zadania własne gminy. W związku z faktem, iż gmina
przez lata od 2008 r. nie wywiązała się częściowo z zapisów tego aktu, została zawarta
umowa kupna nieruchomości na kwotę 1660 000,00 zł (część działki nr. 2405 oraz działki
nr. 2515 i 2404/4). W ramach podpisanej umowy KOWR zobowiązanie to zgodził się
rozłożyć na 5 rocznych rat, z których pierwszą zapłaciliśmy w 2018 r.
Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność niżej wymienione
działki położone we wsiach:
Wąsosz
- Działka nr 314/13 o pow. 0.7717 ha wartość 84 000,00 zł
- Działka nr 385/2 o pow. 0.2681 ha wartość 15 000,00 zł
- Działka nr 568 o pow. 0.2790 ha wartość 15 000,00 zł
Rększowice
- Działka nr 1360 o pow. 0.1880 ha wartość 28 200,00 zł
- Działka nr 1361/2 o pow. 0.0360 ha wartość 5 400,00 zł
- Działka nr 1379 o pow. 0.1700 ha wartość 25 500,00 zł
- Działka nr 1391 o pow. 0.1290 ha wartość 19 350,00 zł
- Działka nr 1393 o pow. 0.0450 ha wartość 6 700,00 zł
Jamki
- Działka nr 177 o pow. 0.5540 ha wartość 55 400,00 zł
- Działka nr 108 o pow. 0.1370 ha wartość 13 700,00 zł
- Działka nr 161o pow. 0.2120 ha wartość 21 200,00 zł
- Działka nr 624 o pow. 0.1910 ha wartość 19 100,00 zł
- Działka nr 871o pow. 0.9580 ha wartość 95 800,00 zł
Z tego tytułu majątek gminy w 2018 r. powiększył się o 320 434,00 zł.
W 2018 r. ogłoszono cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych (działki
budowlane w Konopiskach, Aleksandrii II i Rększowicach oraz działki przemysłowe
w Konopiskach). W wyniku przetargu sprzedano w dniu 6.04.2018 r. działkę nr 1426/4 o
powierzchni 0.0977 ha położoną we wsi Rększowice za kwotę netto 40 500,00 zł.
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Wykres 21. Wykaz
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Gmina Konopiska w ramach swoich nieruchomości gruntowych wynoszących 276.0411 ha
oddała: w dzierżawę – 5.7539 ha , w użyczenie – 3.4211 ha, w użytkowanie – 2.0811 ha,
w użytkowanie wieczyste – 12.3978 ha oraz w zarząd – 8.3164 ha.
Wykres 22. Wykaz
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Gmina Konopiska część swoich budynków użytkowych: wynajmuje 712,73 m2 , oddała
w użyczenie – 2 767,98 m2, w użytkowanie – 2 117,80 m2 oraz w zarząd – 7 050,18 m2.
Czynsze dzierżawne opłaca 44 dzierżawców i najemców majątku gminnego. Dochód
z dzierżawy i najmu majątku gminy w 2018 r. wynosił 346 141,20 zł, natomiast zaległości na
koniec 2018 r. wynosiły 49 615,39 zł. Powstały one w większości w poprzednich latach.
Umowy z najemcami zostały rozwiązane, a należności próbujemy odzyskać w różny sposób,
m.in. przez rozłożenie na raty i nakazy zapłaty.
W 2018 r. zawarto 10 nowych umów dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul.
Przemysłowej o łącznej powierzchni 1.13 ha. Gmina posiada 50 lokali mieszkalnych, z czego
15 lokali to mieszkania socjalne a 35 lokali to mieszkania komunalne. Jesteśmy członkami
4 wspólnot mieszkaniowych. W 2018 r. z uwagi na zły stan techniczny z użytkowania
wyłączono 3 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Częstochowskiej 4. W niektórych
Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2018

Strona 72

budynkach występują trudne warunki zamieszkiwania, a nieopłacalność remontów
kapitalnych części tych budynków powoduje konieczność ich wysiedlenia i rozbiórki.
Powyższe uwarunkowania oraz stan techniczny budynków uzasadniają pilną potrzebę
angażowania znacznie większych środków finansowych z przeznaczeniem na budowę
nowego budynku socjalnego.
Gmina gospodarując zasobem mieszkaniowym realizuje uchwałę dotyczącą wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konopiska w latach 2013–2018.
W zasobie mieszkaniowym w 2018 r. zamieszkiwało i opłacało czynsz 42 lokatorów.
Wysokość wpływu do budżetu z tego tytułu wyniosła 110 423,80 zł, natomiast zaległości na
koniec 2018 r. wynosiły 93 264,84 zł. Wynika to z faktu, iż w lokalach mieszkaniowych
zamieszkują osoby nie pracujące i nie posiadające dochodów. Pomimo posiadanych wyroków
sądowych komornicy umarzają postępowania, ponieważ nie są w stanie ściągnąć zaległości.
W gminie istnieje możliwość odpracowania zaległości czynszowych. W 2018 r. z możliwości
tej skorzystało 4 najemców.
Obecnie na przydział lokalu mieszkalnego oczekuje 30 wnioskodawców.

10.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
10.1.

STAN PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Nad bezpieczeństwem i porządkiem w gminie czuwają funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Blachowni. W 2018 r. na terenie gminy Konopiska odnotowano łącznie
16 przestępstw kryminalnych o znacznej społecznej szkodliwości czynu, co stanowi spadek
o 3, tj. o 15,8% w porównaniu z rokiem 2017.
Tabela 39. Liczba przestępstw w latach 2017–2018 w rozbiciu na kategorie

Kategoria przestępstwa
Kradzież
Kradzież samochodu
Kradzież z włamaniem
Rozbój
Bójka
Uszkodzenie ciała
Uszkodzenie mienia
Razem

Rok 2017
12
0
2
1
0
0
4
19

Rok 2018
8
0
6
0
0
0
2
16

Na terenie gminy Konopiska w 2018 r. zauważalny był spadek liczby najbardziej uciążliwych
przestępstw. W związku z faktem, iż teren gminy Konopiska to obszar typowo wiejski praca
dzielnicowych ukierunkowana jest również na rozpoznanie rodzin patologicznych
i dysfunkcyjnych oraz środowiska nieletnich.
Funkcjonariusze tutejszej jednostki Policji przeprowadzili łącznie 531 interwencji, w tym 172
domowych, a w ramach procedury „Niebieskich Kart” (pomoc ofiarom przemocy domowej)
sporządzili łącznie 25 „Niebieskich kart”.
W ramach prowadzonych spraw o wykroczenia z terenu gminy Konopiska przeprowadzono
łącznie 130 czynności wyjaśniających, w tym w 74 przypadkach czynności te zakończono
skierowaniem wniosków o ukaranie sądu, natomiast w 56 przypadkach sporządzono
odstąpienia od skierowania wniosku do sądu. Jednocześnie policjanci z Komisariatu Policji
w Blachowni nałożyli na terenie Gminy Konopiska 170 mandatów karnych oraz zastosowali
400 pouczeń. Najczęściej popełniane wykroczenia na terenie gminy Konopiska to
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wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; porządkowi
i spokojowi publicznemu, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto dość dużą
grupę stanowią wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej i mieniu.
Analizując miejsce ujawnionych przestępstw i wykroczeń należy wskazać, że najbardziej
zagrożonymi miejscami, gdzie dochodzi do kradzieży, wybryków chuligańskich, spożywania
alkoholu i niszczenia mienia należą: w Konopiskach – rejon skrzyżowania ulic Sportowej
i Częstochowskiej, ul. Lipowa, ul. Źródlana, ul. Częstochowska, okolice sklepu Ekspress przy
ul. Opolskiej; w Aleksandrii: ul. Gościnna i Księżycowa; Hutki i Kopalnia. Znaczną ilość
zdarzeń kryminalnych, w tym kradzieży i kradzieży z włamaniem odnotowano na terenie
budowy autostrady A-1 przebiegającej przez teren gminy Konopiska (Wygoda, Walaszczyki).
Na terenie gminy Konopiska zostało zatrzymanych 20 kierujących podejrzanych
o popełnienie przestępstw – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego.
Z danych statystycznych aplikacji SEWiK wynika, że w 2018 r. na terenie gminy odnotowano
59 zdarzeń drogowych, w tym 7 wypadków drogowych, w których 17 osób zostało rannych
oraz odnotowano 52 kolizji drogowych. Nie odnotowano wypadków drogowych z ofiarami
śmiertelnymi. Najczęściej do wypadków i kolizji drogowych dochodziło w Konopiskach na
ul. Częstochowskiej (DW 907), ul. Przemysłowej, ul. Sportowej (DW 904), w Rększowicach
na DW 904 i DW 908 oraz Aleksandrii na ul. Przejazdowej (DW 904).
Tabela 40. Porównanie zdarzeń drogowych w latach 2017–2018

10.2.

Rodzaj zdarzenia

2017

2018

Wypadki
Zabici
Ranni
Kolizje

14
1
17
86

7
0
8
52

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy mają Ochotnicze
Straże Pożarne rozlokowane w sześciu sołectwach: Aleksandrii Drugiej, Hutkach, Jamkach,
Konopiskach, Rększowicach i Wąsoszu. W przypadku występowania na terenie gminy
nagłych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców, to właśnie strażacy – ochotnicy
zwykle jako pierwsi przybywają z pomocą na miejsce zdarzenia.
OSP Konopiska i OSP Rększowice zostały włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, który powstał w celu ujednolicenia działań o charakterze ratowniczym,
podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez
Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, przede wszystkim Ochotnicze Straże
Pożarne. Wobec powyższego, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju zagrożeń na
terenie gminy Konopiska, jako pierwsi dysponowani są do działań ratowniczo-gaśniczych
strażacy – ochotnicy z Konopisk i Rększowic.
Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale również z wszelkiego rodzaju miejscowymi
zagrożeniami, a więc zdarzeniami, które nie są pożarami, klęskami żywiołowymi, ale
stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu można zapobiec lub
którego skutki można usunąć bez zastosowania nadzwyczajnych środków. W 2018 r. strażacy
z jednostek OSP gminy Konopiska uczestniczyli w 239 odnotowanych działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki łącznie wyjeżdżały 280 razy. W sumie strażacy
uczestniczyli w gaszeniu 67 pożarów, a w 167 przypadkach prowadzili akcje mające na celu
likwidację zagrożeń miejscowych na terenie gminy.
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Tabela 41. Zestawienie zdarzeń na terenie gminy Konopiska w 2018 r.

Lp.

Jednostka

Pożary

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP Aleksandria
OSP Hutki
OSP Jamki
OSP Konopiska
OSP Rększowice
OSP Wąsosz-Łaziec

20
16
2
33
37
7

Miejscowe
zagrożenia
7
12
1
22
106
2

Alarmy
fałszywe
2
2
0
1
5
0

Ćwiczenia
0
0
0
3
1
1
Razem

Razem
29
30
3
59
149
10
280

Z powyższych danych wynika, że 28% wyjazdów to akcje ratowniczo-gaśnicze polegające na
gaszeniu pożarów, natomiast 69,9% to wyjazdy do zagrożeń miejscowych. W odniesieniu do
pożarów w większości przypadków były to pożary nieużytków rolnych, najczęściej
spowodowane wypalaniem traw, a także pożary lasów, gdzie najczęstszą przyczyną było
nieumyślne zaprószenie ognia. Najwięcej wyjazdów do pożarów odnotowano w miesiącach
wczesnowiosennych, były to głównie pożary traw. W przypadku zagrożeń miejscowych
najczęstszą przyczyną akcji były zdarzenia drogowe: wypadki, kolizje lub rozlane w pasie
drogowym substancje, które należało zneutralizować.
Skuteczność działania strażaków – ochotników w dużej mierze uzależniona jest od
wyposażenia i nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W 2018 r. udało się pozyskać
z programu Ministerstwa Sprawiedliwości środki pieniężne na zakup trzech zestawów
ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera dla jednostek
OSP: Hutki, Konopiska i Wąsosz-Łaziec, a także defibrylator dla OSP Aleksandria. Koszty
zakupu urządzeń ratownictwa medycznego zostały pokryte w 99% ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, a w 1% z budżetu gminy. W październiku 2018 r. dzięki wsparciu
finansowemu Gminy Konopiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
strażacy z Rększowic otrzymali średni zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS niezbędny do
podejmowania działań ratowniczych w przypadku poważnych wypadków drogowych.
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Podsumowanie

Rok 2018 był pełen dynamicznych wydarzeń, działań i zmian. Przede wszystkim był
to rok wyborczy. Zmienił się skład rady gminy oraz tryb pracy radnych, chociażby poprzez
powołanie nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji czy też głosowania imienne.
Transmisje obrad rady gminy ułatwiły mieszkańcom bezpośredni wgląd w jej prace.
Kadencja organów gminy wydłużyła się do 5 lat.
Głównym problemem, z jakim przyszło nam się zmierzyć w 2018 r., była organizacja
transportu publicznego, którego funkcjonowanie było zagrożone. Dotychczasowy
przewoźnik wycofał się ze świadczenia usług z dnia na dzień. Zdecydowane działania gminy
spowodowały, że obecnie mieszkańcy mogą bezpłatnie poruszać się po jej terenie, wiąże się
to jednak z dodatkowymi wydatkami na ten cel.
Do ważnych zadań roku ubiegłego należało również przeprowadzenie reformy
oświatowej. Zmiany związane z reformą spowodowały dalszy wzrost wydatków
oświatowych w stosunku do otrzymywanej subwencji. W 2018 r. subwencja oświatowa
pokryła tylko 58% wydatków bieżących na oświatę. Mimo to rozpoczęto realizację dużych
inwestycji oświatowych takich jak budowa sali gimnastycznej w Aleksandrii oraz
przebudowa Szkoły Podstawowej w Konopiskach z przeznaczeniem na przedszkole.
Gmina Konopiska stara się być najbliższym partnerem organizacji pozarządowych,
bowiem przez wsparcie oddolnych inicjatyw możliwy jest zrównoważony rozwój
miejscowości. Gmina w 2018 r. udzieliła dotacji dla tych organizacji na ponad 300 tys. zł.
Rada gminy podtrzymała również tradycję wyodrębnienia z budżetu gminy funduszu
sołeckiego, dzięki któremu mieszkańcy sami zadecydowali o realizacji najistotniejszych ich
zdaniem przedsięwzięć w sołectwie.
Dzięki polityce ograniczania wydatków bieżących, zmniejszania zadłużenia
i racjonalizacji wydatków, możliwe było zrealizowanie szeregu inwestycji opisanych
w raporcie, których wartość przekroczyła 9 mln. zł. Wydatki na jednego mieszkańca
w gminie wzrosły w stosunku do 2017 r. o ponad 500 zł, podczas gdy dochody wzrosły
jedynie o 50 zł.
Bardzo ważnym zadaniem gminy jest także pomoc społeczna. Dzięki dużej
aktywności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zaangażowaniu w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, fachową pomocą objęte są osoby i rodziny dotknięte różnego rodzaju
problemami.
Niewątpliwie możliwości inwestycyjne Gminy Konopiska i szybki rozwój są możliwe dzięki
dobrej współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach czy Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Wszystkie zadania inwestycyjne i inne, do których wykonania został zobowiązany
nasz samorząd na mocy ustaw i uchwał rady gminy w 2018 roku, staraliśmy się wykonać
w możliwie najpełniejszym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem.
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