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Szanowni Państwo, 

 

Raport o stanie Gminy Konopiska opracowano po raz pierwszy w 2019 

roku w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Wójt gminy, jako 

organ wykonawczy, zobowiązany jest przedstawić taki dokument radzie gminy 

do 31 maja każdego roku za rok poprzedni.  

W bieżącym roku raport obejmuje podsumowanie działalności wójta  

za rok 2020, w szczególności realizację zadań ustawowych samorządu, 

programów, strategii, a także uchwał rady. 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu 

w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, poprzez zaprezentowanie efektów 

działań organu wykonawczego gminy. Na podstawie zebranych informacji  

od pracowników merytorycznych urzędu gminy, jednostek organizacyjnych 

i instytucji, zgromadzone zostały szczegółowe dane obejmujące przekrojowo 

całą działalność gminy w 2020 r. 

Ustawa nakazuje radnym przeprowadzenie dyskusji nad raportem.  

W dyskusji mogą brać udział mieszkańcy gminy. Efektem dyskusji na sesji rady 

gminy jest głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

 Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i debaty nad 

poruszonymi w nim zagadnieniami. 

       Wójt Gminy Konopiska 

 

                                                                                           Jerzy Żurek 

Konopiska, maj 2021r. 
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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  

oraz z gminami: Blachownia, Boronów, Częstochowa, Herby, Poczesna, Starcza, Woźniki. 

Na terenie gminy krzyżują się drogi: 

Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – 

Blachownia. Przez jej obszar przebiega autostrada A1 – Autostrada Bursztynowa  

wraz z węzłem autostradowym, który łączy granicę Polski z Republiką Czeską. 

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 oraz nową autostradę „Bursztynową” 

Źródło: https://mapa.targeo.pl/gmina Konopiska 
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1.2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SOŁECTWA 

Gmina realizuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy Konopiska oraz gminne 

jednostki organizacyjne. W 2020 r. funkcjonowały następujące gminne jednostki 

organizacyjne:  

 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 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 
 

dwie w formie instytucji kultury: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach 

 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach 

oraz  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ 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.  

 
Tabela 1. Wykaz pełniących funkcję sołtysów oraz wykaz powierzchni poszczególnych sołectw Gminy Konopiska 

Lp. Sołectwo Sołtys  Powierzchnia [ha]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aleksandria Druga Ryszard Skoczylas 1076,43 

2. Aleksandria Pierwsza Zenon Skwara 1971,01 

3. Hutki Anna Suchecka 921,83 

4. Jamki Mariusz Gepchard  675,21 

5. Konopiska Wojciech Bator 1221,59 

6. Kopalnia Grażyna Jończyk 101,65 

7. Korzonek Dariusz Młynarczyk 166,11 

8. Łaziec Jadwiga Kromołowska 297,12 

9. Rększowice Mateusz Haczyk 810,56 

10. Walaszczyki Jan Parkitny 46,69 

11. Wąsosz Monika Owczarek  374,36 

12. Wygoda  Krystyna Solińska 202,82 

Razem 7865,38 
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Rysunek 2. Mapa podziału Gminy Konopiska na sołectwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie Stefan Zaleski 

1.3. ADMINISTRACJA 

Rok 2020 był dla obsługi administracyjnej urzędu rokiem bardzo trudnym ze względu 

na pandemię COVID-19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przystosowano odpowiednio 

stanowiska pracy, zakupiono środki ochronne, przeorganizowano system obsługi klientów. 

Czas nieprzepracowany z tytułu samej pandemii wyniósł 472 dni natomiast ogółem 1513 dni 

(Statystycznie 6 pracowników nie pracowało przez cały rok). Na koniec grudnia 2020 roku 

urząd zatrudniał 39 osób, w tym 31 na stanowiskach urzędniczych. Na stanowiskach 

pomocniczych zatrudniono 5 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Częstochowie w ramach robót publicznych. Ponadto zatrudniono 9 osób na prace 

społecznie użyteczne korzystających z pomocy społecznej i 12 osób skierowanych przez sąd 

w celu odpracowania kary ograniczenia wolności. 

W 2020 roku w elektronicznym systemie obiegu dokumentów w urzędzie 

zarejestrowano 10 709 pozycji korespondencji przychodzącej oraz 10232 wychodzącej, ponad 

600 więcej niż w roku poprzednim. 

 Koszty związane z wysyłką korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  

w 2020 r. wyniosły 71.088,20zł. 

Funkcjonujące w urzędzie archiwum zakładowe w 2020r. przyjęło z komórek 

organizacyjnych akta w łącznej ilości 13,68 mb. Na podstawie obowiązujących przepisów  

i za zgodą Archiwum Państwowego dokonano brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
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znajdującej się w zasobach archiwum w ilości 15,64 mb tj. dwa metry więcej niż w roku 

poprzednim. 

Na podstawie kart udostępnienia akt oraz wniosków petentów oraz pism z innych instytucji - 

udostępniono 19 akt. Na podstawie kart udostępnienia akt oraz wniosków petentów oraz pism 

z innych instytucji - wydano 26 kwerend archiwalnych, porównywalnie do ubiegłego roku. 

 

Wglądu do dokumentów znajdujących się w archiwum urzędu dokonanych przez 

pracowników w celach służbowych - 140. 

 

W minionym roku koszty ubezpieczenia majątku gminy, tj. urzędu gminy, jednostek 

organizacyjnych gminy, OSP, placówek oświatowych wyniósł 43 517,43 zł. w tym jednostki 

OSP 10 794 zł, drogi, budynki komunalne, sprzęt komputerowy 13 333 zł, szkoły 10 500 zł. 

 

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.  

 

W 2020 r. rada gminy odbyła 11 sesji i podjęła  87 uchwał.   

 

Radni kadencji 2018–2023 pracują w 5 stałych komisjach: 

 Komisji Rewizyjnej, 

 Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa, 

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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 2020 r.: 

UCHWAŁA NR 166/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy 

Konopiska - etap II”.   

UCHWAŁA NR 167/XVIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie 

przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności 

rat podatku od nieruchomości. 

UCHWAŁA NR 172/XIX/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia Aglomeracji Konopiska. 

UCHWAŁA NR 180/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania. 

UCHWAŁA NR 181/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Konopiska za 2019 rok. 

UCHWAŁA NR 182/XXI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2019 rok. 
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UCHWAŁA NR 196/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Konopiska. 

UCHWAŁA NR 198/XXIII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 października 2020 r.  

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”. 

UCHWAŁA NR 207/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

UCHWAŁA NR 214/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

UCHWAŁA NR 215/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021. 

UCHWAŁA NR 216/XXV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska. 

UCHWAŁA NR 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę. 

UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości.  

UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok. 

Sposób realizacji uchwał podjętych w 2020 r. oraz obowiązujących programów został opisany 

w dalszej części raportu w poszczególnych działach tematycznych.  

 

Informacja Publiczna  

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja, która nie została udostępniona w BIP 

może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. 

W 2020 r. udzielono odpowiedzi na  103  wnioski dotyczące informacji publicznej  

o 5 więcej niż w poprzednim roku. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2020 r. Wójt Gminy Konopiska wydał 39 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Na dzień 31.12.2020 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

posiadały 34 podmioty (w tym 29 punktów detalicznych oraz 5 punktów gastronomicznych). 

Kontrole zewnętrzne 

W 2020 r. przeprowadzone zostały w urzędzie gminy dwie kontrole. Dotyczyły 

prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych oraz prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska. 

Tabela 2. Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Konopiska w 2020 r. 

Lp Nazwa instytucji kontrolującej 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

1. Wojewoda Śląski 1 

2. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 

Ogółem 2 
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Umowy, pełnomocnictwa i upoważnienia 

W 2020 r. zarejestrowano 39 upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez wójta. 

Upoważnienia i pełnomocnictwa, których udzielano w 2020 r. dotyczyły m.in.: 

przeprowadzania kontroli nieruchomości w zakresie źródeł ciepła dofinansowanych z budżetu 

gminy, zarządzania rachunkami bankowymi, realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”, 

reprezentowania organu w realizacji programu „Erasmus”, wniesienia do NSA skargi 

kasacyjnej, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, W 2020 r. zarejestrowano w gminnym 

rejestrze 310 umów. W tym czasie wójt wydał 130 zarządzeń.  

 

Zamówienia publiczne 

 

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych obejmującym szczegółowe 

rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.  

W Urzędzie Gminy Konopiska w 2020 r. przeprowadzono 7 postępowań. W porównaniu  

z rokiem 2019, w którym przeprowadzono 15 postępowań, można zauważyć, że liczba 

zamówień 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, jednocześnie 

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii 

koronawirusa (wywołującego COVID-19) nie sprzyjała udzielaniu kolejnych zamówień.  

 
Tabela 3. Zestawienie zamówień publicznych w 2020 r. zakończonych zawarciem umowy 

Tryb udzielenia 

zamówienia 

(zgodny  

z przepisami 

Pzp) 

Roboty budowlane Usługi Dostawy 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

zawartych 

umów (netto) 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

zawartych 

umów (netto) 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

zawartych 

umów (netto) 

Przetarg 

nieograniczony 

3 2 789 399,87 

zł 

2 738 653,69 zł  1 262 204,28 zł 

Przetarg 

nieograniczony 

powyżej kwoty 

zgodnie z art. 

11 ust 8  

 

 powyżej 

wartości 

0 - 1 4 070 413,67 

zł 

0 - 

Zamówienia 

z wolnej ręki 

0 - 0 - 0 0 

Razem 3 2 789 399,87 zł 3 4 809 067,36  

zł 

1 262 204,28 zł 

 

Oprócz zamówień udzielanych zgodnie z przepisami ww. ustawy gmina udziela  

tzw. „mniejszych zamówień” do 30 000 euro. W 2020 r. takich zamówień udzielono  

na łączną sumę 4 482 955,33 zł netto (w 2019 r. na łączną sumę 5 229 092,32zł netto). 
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Informatyzacja  
Informatyzacja to proces wprowadzania rozwiązań informatycznych, które 

wspomagają funkcjonowanie instytucji.  

Dla utrzymania sprawnej i bezpiecznej infrastruktury bazy sprzętowej oraz bazy 

oprogramowania dokonano zakupu: 

 1 kolorowej kserokopiarki 

 4 zestawów komputerowych  

 1 laptopa 
 

1.4. LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN  

Na koniec 2020 r. w gminie Konopiska zameldowanych było 10 601 osób, w tym 

5085 mężczyzn i 5516 kobiet.  W porównaniu z 2019 rokiem to o 35 mieszkańców mniej, 

jednak w porównaniu z rokiem 2018 to już mniej o 68 mieszkańców. Poniższe tabele 

przedstawiają bardziej szczegółowe dane demograficzne na przestrzeni 4 lat uwzględniając 

podział na kobiety i mężczyzn w ujęciu ilościowym.  
 

Tabela 4. Liczba mieszkańców w gminie Konopiska w latach 2017 – 2020 

Liczba  mieszkańców  

 

2017 2018 2019 2020 

Zameldowani na pobyt stały 

kobiety 

mężczyźni 

10 655 

5 558 

5 097 

10 669 

5 549 

5 120 

10 636 

5 537 

5 099 

10 601 

5 516 

5 085 

Zameldowani na pobyt czasowy 

kobiety 

mężczyźni 

99 

57 

42 

95 

44 

51 

105 

62 

43 

99 

50 

49 

Ilość mieszkańców ogółem 

kobiety 

mężczyźni 

10754 

5 615 

5 139 

10 764 

5 593 

5 171 

10 741 

5 599 

5 142 

10 700 

5 566 

5 134 

Uprawnieni do głosowania w 

wyborach powszechnych 

8 767 8 767 8718 8 663 
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Wykres 1.  Wykaz mieszkańców Gminy Konopiska z podziałem na wiek i płeć 2019 

 

Wykres 2. Wykaz mieszkańców Gminy Konopiska z podziałem na wiek i płeć 2020 
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Z powyższych danych wynika, że w gminie Konopiska na przestrzeni lat liczba 

mieszkańców niestety sukcesywnie maleje. Ilość kobiet przewyższa ilość mężczyzn.  

Na koniec 2020 r. różnica ta wynosiła 431 kobiet więcej niż mężczyzn. 

Godnym uwagi jest fakt, że na chwilę obecną najliczniejszą grupą wiekową w naszej 

gminie stanowią ludzie młodzi pomiędzy 36 a 45 rokiem życia. W sumie jest to 1761 

mieszkańców. Nieco mniej mieszkańców  jest pomiędzy 26 a 35 rokiem życia, w sumie  

to 1476 osób. 

 W zakresie migracji zauważyć należy, że cały czas ma miejsce wysoka dynamika osób 

przybywających do naszej gminy z innych miejscowości. 

Ponadto w 2020 r.  z gminy Konopiska wymeldowało się o 32 osoby mniej w stosunku 

do roku poprzedniego. Dane te obrazuje poniższa tabela.  

Tabela 5. Migracja ludności w latach 2017 – 2020 

Liczba mieszkańców 

 

2017 2018 2019 2020 

Ilość zameldowań   na pobyt stały 

ogółem 

281 305 320 288 

Zameldowanych na pobyt stały  

spoza gminy 

106 126 139 130 

Zmieniło miejsce zamieszkana na 

terenie gminy 

175 179 181 158 

Wymeldowało się z pobytu 

stałego w tym w obrębie gminy 

288 330 346 314 

 

W skład administracyjny gminy Konopiska wchodzi 12 sołectw. Najliczniejszym 

sołectwem są Konopiska, drugą miejscowością w tym rankingu jest Aleksandria Pierwsza.   

Najmniej licznym i zarazem najmniejszym sołectwem są Walaszczyki. 

Migracja mieszkańców w obrębie sołectw wskazuje, że w 2020 r.  dodatnią dynamikę 

odnotowano w sołectwie Aleksandria Pierwsza,  przybyło tu 7 mieszkańców w odniesieniu  

do 2019 roku. W Aleksandrii Drugiej przybyło 5 mieszkańców i od kilku lat liczba  

ta regularnie wzrasta. W 2010 roku w  Aleksandrii Drugiej mieszkały 854 osoby, w 2020 r. 

liczba ta wzrosła o 136 mieszkańców.   

W miejscowości Konopiska w porównaniu z 2019 r. ubyło tylko 3 mieszkańców,  

jednak na przestrzeni lat ilość osób tu zameldowanych sukcesywnie maleje. 

W pozostałych sołectwach różnice były niewielkie, ale niestety w większości nastąpił spadek 

liczby mieszkańców. 

Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 6.  Liczba stałych mieszkańców w sołectwach w latach 2017 – 2020 

Lp Nazwa sołectwa 

 

2017 rok 2018 rok 2019 2020 

1 Aleksandria Druga 977 968 985 990 

2 Aleksandria Pierwsza 1390 1421 1422 1429 

3 Hutki 971 971 976 965 

4 Jamki-Kowale 663 649 647 645 

5 Konopiska 2977 2979 2950 2947 
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6 Kopalnia 562 553 551 539 

7 Korzonek-Leśniaki 576 578 576 568 

8 Łaziec 454 450 442 434 

9 Rększowice 907 908 907 906 

10 Walaszczyki 110 111 109 112 

11 Wąsosz 542 539 531 532 

12 Wygoda-Kijas 526 542 540 534 

Suma:  10 655 10669 10636 10601 

 

Wykres 3. Ilościowy wykaz mieszkańców Gminy Konopiska w poszczególnych sołectwach z podziałem na roczniki 

 

 

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Konopiska w latach 2017 – 2020 jest taka sama, 

ponieważ liczba osób zameldowanych na pobyt stały jest bardzo zbliżona przy stałej 

powierzchni gminy. 

Tabela 7. Gęstość zaludnienia w latach 2017 - 2020 

Rok 

 

Powierzchnia km² Liczba ludności Liczba ludności  

na 1 km² 

2017 78,51 km² 10 655 136 

2018 78,51 km² 10 669 136 

2019 78,51 km² 10 636 136 

2020 78,51 km² 10 601 136 
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Niepokojącym zjawiskiem społecznym jest spadek przyrostu naturalnego. Liczba zgonów 

corocznie przewyższa liczbę urodzeń.    

W 2020 r. w gminie urodziło się 103 dzieci, w tym 47 dziewczynek i 56 chłopców.  

W tym samym czasie zmarło 158 osób.  Dla porównania w 2019 roku odnotowano 133 zgony.    

Niestety w 2020 r. mieliśmy najmniejszy przyrost naturalny od wielu lat i tendencja   

ta się utrzymuje. 

 
 

Tabela 8. Przyrost naturalny w latach 2017 - 2020 

Lata Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost 

naturalny 

2017 110 115 -5 

2018 93 119 -26 

2019 97 133 -36 

2020 103 158 -55 

 

Sporządziła: Marzena Ciuk  

1.5. PODMIOTY GOSPODARCZE 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Konopiska obejmowała 746 

pozycji, oraz 721, które posiadają status „wykreślony”. 

 

Tabela 9. Podmioty Gospodarki Narodowej wpisane do rejestru REGON – Gmina Konopiska 

Podmioty wg. sektorów własnościowych Liczba 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 1004 

Sektor publiczny – ogółem 22 

Sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 18 

Sektor prywatny – ogółem 974 

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 850 

Sektor prywatny – spółki handlowe 44 

Sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 2 

Sektor prywatny – spółdzielnie 3 

Sektor prywatny – fundacje 7 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 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 

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. 
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Tabela 10. Podmioty według klas wielkości – Gmina Konopiska dane z 2020 r. 

Podmioty wg. klas wielkości Liczba 

0 – 9 970 

10 – 49 29 

50 – 249 4 

1000 i więcej  1 

Razem 1004 

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego 

Podobnie jak w całej Polsce, 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. 

 Powołany w roku 2019 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 

Z tego tytułu w 2019 r. Gmina Konopiska przekazała kwotę 20 410,00 zł składek 

członkowskich, a w roku 2020 - 33 360,28 zł.  

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, 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 17 

 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. 

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 które 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 społeczno-

gospodarczemu 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. 
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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, 

 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. 

Powołany w roku 2019 - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 

Przedstawiciele 34 samorządów powołali Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie jest niezbędne, aby skutecznie starać się o środki 

unijne dla regionu częstochowskiego w nowej perspektywie finansowej. 

Powołanie Związku spełnia wymogi przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Umowy Partnerstwa na lata 2021 - 2027, zakładającej m.in. dalszy rozwój zintegrowanych 

mechanizmów terytorialnych, takich jak Regionalne Inwestycje Terytorialne. 

Związek jest efektem dotychczasowej współpracy 34 gmin i powiatów Subregionu 

Północnego polegającej m.in. na programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, 

monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Dotychczas ta współpraca była oparta na porozumieniu gmin i powiatów, teraz będzie 

realizowana w ramach Związku, który stanie się instytucją pośredniczącą w realizacji 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

Działalność nowego stowarzyszenia będzie się skupiała na wspieraniu subregionalnego 

rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych  

w perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027, a także na ochronie wspólnych interesów 

oraz upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej. 

 

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 2020 

przyjętego uchwałą 139/XV/2019. 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 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.). 
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W 2020 r. na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczono kwotę: 

365 000,00 zł. Umowy z organizacjami pozarządowymi spisano na kwotę: 185 947,71 zł. 

Organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania na kwotę: 172 968,19 zł. 

W 2020 r. gmina ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert, obejmujące zadania w zakresie 

kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki, w których stowarzyszenia złożyły łącznie 

10 ofert, w wyniku czego podpisane zostały 2 umowy. 

Tabela 31. 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 
7 1 100 000,00 

2. Zadanie z zakresu kultury i sztuki  3 1 85 947,71  

Razem 10 2 185 947,71 

 

Tabela 14. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Konopiska w 2020  r. 

 

Wykres 4. Wykorzystanie dotacji z podziałem na poszczególne zadania 

 

 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki – 100 000,00 zł. 

50000

100000

KULTURA I SZTUKA

SPORT I TURYSTYKA

L.p. Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 

1. 
ZDROWIE – KONDYCJA - GRAMY Z  LOT-

em 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 

„LOT” Konopiska  
100 000,00  

Razem 100 000,00 

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 

1.  

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem 

szkółki muzycznej przy Orkiestrze Dętej OSP 

Konopiska, zakup instrumentów muzycznych, 

uczestnictwo w festiwalach oraz organizacja 

warsztatów muzycznych.  

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 

Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Konopiskach  

85 947,71 

Razem 85 947,71  
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 Zadanie z zakresu kultury i sztuki – 85 947,71 zł. 

Razem: 185 947,71 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 2020 r. z powodu pandemii  nie organizowano szkoleń dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, ograniczono wsparcie w związku z niemożliwością realizacji zadań w dobie 

wprowadzanych przez rząd ograniczeń. 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY  
 

2.1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY 
 

Rada Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr 144/XV/2019 

ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2020. Zmiany w budżecie w trakcie 

omawianego roku wprowadzone zostały jedenastoma uchwałami Rady Gminy  

oraz trzydziestoma trzema zarządzeniami Wójta Gminy. 

 

Dochody budżetu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 54 476 490,66 zł,  

na planowane 55 059 965,82 zł. 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 1 521 866,05 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2020 roku wypracowano nadwyżkę w wysokości 3 107 681,76 zł.  

Z powyższych danych wynika, iż wypracowano większy o ponad 4,6 mln zł wynik budżetu, 

co jest spowodowane m.in. prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej  

i oszczędnościami po stronie wydatków, a także zmniejszonymi wydatkami spowodowanymi 

COVID-19. 

  
Tabela 13. Dynamika wykonania budżetu w latach 2018 – 2019 – 2020 

 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 dynamika 2020 dynamika 

DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 43 282 323,98 51 349 057,03 118,64 54 476 490,66 106,09 

Dochody bieżące, w tym: 39 903 080,90 46 870 856,82 117,46 50 526 042,74 107,80 

Dochody własne i środki pozyskane  
do budżetu, z tego: 

18 964 196,75 21 113 072,03 111,33 22 402 734,00 106,11 

udziały PIT 10 110 483,00 11 123 700,00 110,02 10 704 255,00 96,23 

podatek od nieruchomości 4 805 838,82 5 344 541,92 111,21 6 103 633,56 114,20 

Otrzymane dotacje, z tego: 11 894 339,15 15 527 801,79 130,55 17 387 328,74 111,98 

dotacje rozwojowe z UE 624 093,17 801 369,60 128,41 701 502,34 87,54 

Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 9 044 545,00 10 229 983,00 113,11 10 735 980,00 104,95 

część oświatowa 9 044 545,00 9 860 204,00 109,02 10 210 223,00 103,55 

część uzupełniająca 0,00 74 893,00   0,00 0,00 

część wyrównawcza 0,00 294 886,00   525 757,00 178,29 
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Dochody majątkowe, w tym: 3 379 243,08 4 478 200,21 132,52 3 950 447,92 88,22 

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu 
- dochody z majątku 

66 502,60 2 247 579,50 3379,69 1 845 870,10 82,13 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gminnych pozyskane z innych źródeł 

0,00 0,00   619 701,00 
 

Otrzymane dotacje, z tego: 3 312 740,48 2 230 620,71 67,33 2 104 577,82 94,35 

dotacje rozwojowe z UE 380 839,06 867 234,56 227,72 366 102,00 42,21 

WYDATKI, z tego: 47 401 980,42 51 273 602,34 108,17 51 368 808,90 100,19 

Wydatki bieżące, w tym: 37 439 916,41 45 508 935,92 121,55 46 976 066,80 103,22 

wydatki na obsługę długu 350 822,43 367 128,35 104,65 274 888,29 74,88 

Wydatki majątkowe 9 962 064,01 5 764 666,42 57,87 4 392 742,10 76,20 

NADWYŻKA/DEFICYT -4 119 656,44 75 454,69 -1,83 3 107 681,76 4118,61 

NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA 
(dochody bieżące - wydatki bieżące) 

2 463 164,49 1 361 920,90 55,29 3 549 975,94 260,66 

PRZYCHODY OGÓŁEM 8 956 072,69 6 883 621,44 76,86 6 012 132,59 87,34 

ROZCHODY OGÓŁEM 2 680 510,92 3 693 599,73 137,79 3 090 656,19 83,68 

POZIOM WOLNYCH ŚRODKÓW 2 155 905,33 3 265 476,40 151,47 6 029 158,16 184,63 

ZADŁUŻENIE, w tym: 15 069 790,76 15 716 907,14 104,29 15 040 907,14 95,70 

kredyty, pożyczki, obligacje komunalne 13 741 790,76 14 720 907,14 107,13 14 376 907,14 97,66 

umowa na wykup nieruchomości 1 328 000,00 996 000,00 75,00 664 000,00 66,67 

 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych za 2020 rok 

obrazuje stabilną sytuację finansową gminy, a budżet omawianego roku pozwolił  

na realizacją zaplanowanych zadań, w tym wykonania dochodów w 98,94% a wydatków  

w 90,79%. 

 

2.2   DOCHODY BUDŻETU 
 

Tabela 14. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Konopiska w latach 2018  - 2019 - 2020 

 

Nazwa 
Wykonanie 

dochodów 2018 

Wykonanie 

dochodów 2019 

Wykonanie 

dochodów 2020 

wzrost 

2020/2019 

Udział %  

w strukturze 

dochodów 

wykonanych 2020 

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu 19 030 699,35 23 360 651,53 24 248 604,10 103,80 44,51 

Otrzymane dotacje 15 207 079,63 17 758 422,50 19 491 906,56 109,76 
35,78 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 044 545,00 10 229 983,00 10 735 980,00 104,95 19,71 

RAZEM 43 282 323,98 51 349 057,03 54 476 490,66 106,09 100,00 
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Wykres 5. Realizacja dochodów w latach 2018 – 2019 - 2020 

 

 
 

 

Omawiając powyższe dane można je przedstawić w sposób jeszcze bardziej analityczny: 

 
Tabela 15. Struktura dochodów budżetu Gminy Konopiska i ich realizacja w roku 2020 

 

Wyszczególnienie Wykonanie dochodów w 2020 

Udział % w strukturze 

doch/wydatk wykonanych 

ogółem 

ŻRÓDŁA DOCHODÓW W 2020 ROKU 54 476 490,66 100,00% 

Dochody własne i udziały CIT 13 544 349,10 24,86% 

Udziały PIT  10 704 255,00 19,65% 

Dotacje UE i BP na zadania bieżące i inwestycyjne 3 919 341,94 7,19% 

Dotacja BP na zadania zlecone  15 572 564,62 28,59% 

Subwencje ogólne  10 735 980,00 19,71% 

 

 

Największą pozycję dochodową w 2020 r. stanowiły wpływy z tytułu dotacji  

z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Były to wpływy rzędu 15 572 564,62 zł,   

co daje 28,59% udziału we wszystkich dochodach gminy. Dotacje na zadania zlecone gmina 

uzyskuje z budżetu państwa głównie na zadania związane z polityką prorodzinną i pomocą 

społeczną.  

Na nieco niższym poziomie znalazły się dochody własne i udziały CIT (do tej grupy zalicza 

się również udziały PIT, ale ze względu na ich wielkość wykazane zostały odrębnie), z kwotą 
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13 544 349,10 zł. Stanowiły one 24,86% wszystkich dochodów gminy w 2020 roku. W grupie 

tej zawierają się podatki i opłaty lokalne, np. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz 

nieczystości stałych z posesji mieszkańców gminy, opłata adiacencka.  

Kolejną, co do wielkości grupą dochodów bieżących, są subwencje ogólne z budżetu 

państwa, stanowiące 19,71% udziału w dochodach i wynoszące 10 735 980,00 zł. W roku 

2020 gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 10 210 223,00 zł i subwencję 

wyrównawczą w wysokości 525 757,00 zł.  

Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wpływające do budżetu gminy w 2020 roku  

to trzecia pozycja dochodów, wynoszą one 10 704 255,00 zł, co stanowi 19,65% wszystkich 

dochodów gminy. 

Ostatnią grupą dochodową budżetu są dotacje z budżetu państwa i środki unijne  

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i związane z edukacją i pomocą społeczną.  

 
Wykres 6. Źródła dochodów w 2020 r. 

 

 
 

 

 

Dochody roczne w 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 056,83 zł,  

w 2019 r. 4 827,85 zł, natomiast w roku 2020 wynosiły 5 138,81 zł. 

 
Wykres 7. Struktura dochodów budżetu Gminy Konopiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach  

2018 -2019 – 2020 
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2.3   WYDATKI  BUDŻETU 
  

Największą pozycję w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2020 r. stanowią 
wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną  

tj. 18 696 858,37 zł, co stanowi 36,40% wszystkich wydatków. Kolejną grupą pod 

względem wielkości są wydatki na zasiłki, świadczenia i pomoc społeczną w kwocie 

17 813 705,28 zł (34,68%). Istotną pozycję zajmują wydatki na utrzymanie dróg  

i inwestycje drogowe oraz bezpłatny dla mieszkańców transport na terenie gminy – kwota 

wydatkowana na te cele to 2 916 914,88 zł (5,68%), w tym bezpłatny transport publiczny 

pochłania 1 272 953,48 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 2020 r. to wydatki rzędu 5 291 277,87 zł (10,30%). 

Natomiast administracja publiczna to wydatki rzędu 3 627 475,76 zł, (7,06%). Kolejną 

pozycję stanowią wydatki na kulturę fizyczną i ochronę dziedzictwa narodowego  

w wysokości 1 934 709,92 zł (3,77%). 
Pozostałe wydatki niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy stanowią kwotę 

1 087 866,82 zł, w tym obsługa długu publicznego to kwota 274 888,29 zł. 
 

Wykres 8. Wydatki budżetu Gminy Konopiska w 2020 r. 
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Wydatki w 2018 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 442,96 zł,  

w 2019 roku wynosiły 4 820,76 zł, natomiast w roku 2020 wynosiły 4 845,65 zł. 

 

 

 

 

 
Wykres 9. Wydatki na 1 mieszkańca w latach 2018 - 2019 – 2020 
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KOLOR NIEBIESKI – ROK 2018. KOLOR CZERWONY - ROK 2019.  

KOLOR ZIELONY – ROK 2020. 

W ramach powyższych danych gmina prowadziła inwestycje, na realizację których 

wydatkowano kwotę 4 176 541,73 zł. 

 
Tabela 16. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. 

 

Lp. Lp. 

zadania 

Treść Rozdział Plan ogółem po 

zmianach na 

2020 rok 

Realizacja w 

2020 roku 

1 1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracji Konopiska etap I  

01010 0,00 0,00 

2 2 Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie 
miejscowości Korzonek 

01010 30 000,00 30 000,00 

3 3 Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie 

miejscowości Konopiska - obręb zachód 

01010 43 690,00 43 690,00 

4 4 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
904 w miejscowości Aleksandria - etap III 

60013 594 696,35 594 696,35 

5 5 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907  

w miejscowości Korzonek - etap I 

60013 489 471,55 486 305,50 

6 32 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - 

Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) 

60014 20 319,00 20 319,00 

7 6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach 

60016 47 970,00 47 970,00 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00
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8 7 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami 

żywiołowymi 

60078 118 201,99 0,00 

9 8 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B 

70001 811 000,00 724 087,32 

10 9 Wykup gruntów od KOWR 70005 332 000,00 332 000,00 

11 10 Wykup gruntów 70005 30 000,00 0,00 

12 11 Budowa wiaty rowerowej przy ośrodku zdrowia  

w Aleksandrii 

70005 20 017,23 20 017,23 

13 37 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  

w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny  
przy ul. Lipowej) 

70005 14 760,00 14 760,00 

14 12 Zakup programu do przeprowadzania zamówień 
publicznych 

75095 30 000,00 0,00 

15 13 Zakup kserokopiarki na potrzeby UG 75095 12 000,00 12 000,00 

16 14 Zakup program obiegu dokumentów 75095 30 000,00 0,00 

17 15 Zakup serwera na potrzeby UG 75095 30 000,00 0,00 

18 34 Zakup traktorka kosząco-odśnieżającego w ramach 

projektu Zdrowy pracownik 

75095 15 000,00 15 000,00 

19 16 Pomoc finansowa dla Komendy Policji w Blachowni  

na zakup samochodu 

75404 22 500,00 22 500,00 

20 33 Instalacja odprowadzania spalin w OSP Aleksandria 75412 12 000,00 12 000,00 

21 17 Doposażenie placu zabaw przy szkole w Rększowicach 80101 11 000,00 10 800,00 

22 18 Modernizacja instalacji odgromowej budynku ZSP 

Rększowice 

80101, 

80150 

20 172,29 19 803,00 

23 19 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii  
wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły 

80101 1 545 000,00 808 441,39 

24 38 Modernizacji  instalacji gazowej w kuchni w  Zespole 

Szklono -Przedszkolnym w  Rększowicach 

80148 11 000,00 11 000,00 

25 20 Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii 90004 48 506,34 46 506,34 

26 21 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I 

90005 126 133,85 121 369,46 

27 22 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II 

90005 200 000,00 117 790,59 

28 36 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

OSP Konopiska 

90005 26 000,00 26 000,00 

29 23 Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie 90015 36 000,00 31 980,00 

30 24 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 90026 29 028,00 29 028,00 

31 25 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie 
Konopiska poprzez wyposażenie czterech sołectw  

w nowoczesne obiekty małej architektury 

92109 123 110,80 123 110,80 

32 26 Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kopalni 92109 12 447,40 12 447,00 

33 27 Modernizacja budynku świetlicy i lokalu sołeckiego  
w Łaźcu 

92109 18 000,00 17 990,48 

34 28 Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Korzonek 92109 19 300,00 19 300,00 

35 29 GCKiR Modernizacja płyty stadionu - drenaż liniowy 92109 65 000,00 0,00 

36 30 GCKiR wkład własny gminy w realizację projektu 
Sportowa Polska 

92109 19 900,00 0,00 

37 35 GCKiR Wykonanie monitoringu wizyjnego przy stadionie 

lekkoatletycznym 

92109 15 000,00 14 671,27 

38 31 Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw  
i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-

Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach 

92695 100 000,00 100 000,00 

39 39 Zakup ciągnika na potrzeby gminy 90095 145 000,00 140 958,00 

40 40 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby 
OSP Wąsosz-Łaziec 

75412 150 000,00 150 000,00 

  RAZEM 5 424 224,80 4 176 541,73 
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Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2020 roku 

kwotę 616 796,69 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 1 081 835,40 zł, stanowi 57,01% 

realizacji planu.  

 w GOPS od marca 2018 r. jest realizowany projekt pt. „Poszerzamy horyzonty”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Celem projektu był wzrost dostępności wsparcia rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w wychowaniu i opiece nad 

dziećmi. W ramach projektu zwiększona została liczba miejsc w Placówce Wsparcia 

Dziennego Promyk i rozszerzona jej oferta. W okresie poniesiono wydatki w kwocie 

45 599,16 zł. Łącznie poniesione nakłady to kwota 214 537,31 zł, 

 od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pt. „W drodze do sukcesu” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

W ramach projektu wydatkowano kwotę 132 877,39 zł. Łącznie poniesione nakłady 

od początku realizacji to kwota 356 281,29 zł, 

 w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZS-P w Rększowicach realizowany 
jest projekt pt. „Wiem i potrafię”. Otrzymane środki przeznaczono na wyposażenie 

pracowni językowej i zajęcia dla dzieci. W ramach projektu wydatkowano kwotę 

25 752,18 zł. Łączne poniesione nakłady od początku realizacji to kwota 142 200,00 

zł, 

 projekt „Nasza szkoła - nasza przyszłość” – ERASMUS+ realizowany od września 

2018. W ramach tego planu wydano kwotę 2 949,78 zł. Łączne nakłady od początku 

realizacji wyniosły 83 381,30 zł, 

 w ramach projektu pod nazwą „Wiem skąd jestem – ERASMUS+” realizowanego 
przez SP w Jamkach – Korzonku wydano 24 251,40 zł. Łącznie poniesione nakłady 

od początku realizacji zadania to kwota 127 848,80 zł, 

 zadanie pn. „Kolorowe przedszkole” było realizowane od 2019 roku i wydatkowano 

łącznie 396 572,31 zł od jego początku. W 2020 roku wydatkowano 201 547,25 zł, 

 w ramach projektu pod nazwą „Nasza szkoła - kluczem do Europy” wydano 85 541,74 

zł, a od początku jego realizacji 89 857,24 zł, 

 w ramach realizacji projektu „Wspólna przestrzeń” wydatkowano łącznie 20 000,00 zł 
na organizację wystawienia planów, a w 2020 roku 290,00 zł, 

 program ERASMUS+ „Taste of life - Smak życia” dotyczy propagowania zdrowego 
stylu życia wśród dzieci. W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, 

Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. W ramach projektu wydano w 2020 

roku 31 682,02 zł, a łączne poniesione nakłady to kwota 58 753,59 zł, 

 projekt „Zdrowy jak ryba” realizowany jest przez ZS-P w Aleksandrii od 2020 roku. 

Nakłady 2020 roku i łączne dotychczasowe to kwota 1 236,78 zł, 

 projekt „Zdrowy pracownik” realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2020 roku. 
Jego celem jest wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne wyposażenie. Nakłady 

roku 2020 oraz poniesione łączne nakłady to kwota 50 930,17 zł, 

 „Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości”, to nowy projekt realizowany przez 
SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2020 roku brak wydatków, 

 „Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi”, to nowy projekt realizowany przez 
SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2020 roku brak wydatków, 

 „Przygotuj się na przyszłość”, to nowy projekt realizowany przez SP w Konopiskach 

od 2021 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 138,82 zł. 

 świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Konopiska 2019-2020 zakłada umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy 

możliwości przemieszczania się na terenie gminy, w 2020 roku na początek zadanie 

zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż jest ono 

zadaniem zapewniającym ciągłość działania, zadanie wyjęto z wykazu, 
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 zadanie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska w roku 2020 

wygenerowało wydatki w wysokości 12 000,00 zł. w latach poprzednich  

nie wydatkowano środków, 

 zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania 
tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Gminy Konopiska zakłada umożliwienie odbierania odpadów komunalnych  

od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. W 2020 roku na początek zadanie 

zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż jest ono 

zadaniem zapewniającym ciągłość działania, zadanie wyjęto z wykazu, 

 zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania 
tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Gminy Konopiska w latach 2021-2023 zakłada umożliwienie odbierania odpadów 

komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. W 2020 roku 

wydatków brak – realizacja od 2021. 

 

Na wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2020 roku to kwota 3 806 606,40 zł,  

z czego wydatkowano kwotę 2 920 161,31 zł, co stanowi 76,71% planu. 

 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap  

I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. W 2020 roku na początek zadanie 

zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż gmina  

nie otrzymała środków zewnętrznych spowodował wyjęcie z wykazu, 

 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek 
wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej 

budynku. W 2020 roku napisano i opracowano wniosek. Obecnie etap oczekiwania na 

wynik. Nakłady 2020 roku - 14 760,00 zł, łączne nakłady - 44 154,00 zł, 

 projekt „Zdrowy pracownik” realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2020 roku. 
Jego celem jest wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne wyposażenie. Nakłady 

roku 2020 oraz poniesione łączne nakłady to kwota 15 000,00 zł. 

 Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – zadanie 
zrealizowane w kwocie 41 328,20 zł, nakłady od początku - 218 282,61 zł, 

 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan 

wydatków - 29 028,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 100,00%, nakłady od 

początku - 161 876,99 zł, 

 Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego 
budynku szkoły – kontynuacja realizacji zadania z lat poprzednich. Rok 2020  

to wydatki w kwocie - 808 441,39 zł, nakłady od początku realizacji - 4 426 634,29 zł, 

 Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach 
przemysłowych, zadanie zrealizowano w ramach wydatków 2020 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, nakłady od początku realizacji - 996 000,00 zł, 

 Celem zadania Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie 

Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska -            

- etap I jest poprawa parametrów środowiska naturalnego. W 2019 roku zaciągnięto  

w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na udzielanie dotacji jako formy dopłaty  

dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych.  

W ramach tej pożyczki w 2020 roku udzielono dotacji dla mieszkańców na ogólną 

kwotę 121 369,46 zł, łączne wydatki na zadanie w latach 2019-2020 - 207 235,61 zł, 

 Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - 
obręb zachód mające na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej – zadanie 

zaplanowano do wydatkowania w 2020 roku i wydatkowano 43 690,00 zł, 
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 Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek – 

zadanie ma na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej, zaplanowano  

je do wydatkowania w 2020 roku, wydatkowano w 2020 roku 30 000,00 zł, 

 Budowa chodnika w ciągu DW 904 w miejscowości Aleksandria - etap III – zadanie 
ma na celu zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy, zostało zaplanowane 

do wydatkowania w 2020 roku i kosztowało 594 696,35 zł, 

 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach  
przy ul. Przemysłowej 16 B – ma na celu zapewnienie mieszkań socjalnych 

mieszkańcom gminy. W 2020 roku wydatkowano 47 970,00 zł, 

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej 

w Konopiskach – w 2020 roku wydatkowano 724 087,32 zł a łączne wydatki  

na przełomie lat to kwota 787 830,33 zł, 

 Zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy 
Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II 

jest kontynuacją pomocy dla mieszkańców w związku z wymianą źródła ogrzewania 

domu. W 2020 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na udzielanie 

dotacji jako formy dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych. W ramach tej pożyczki w 2020 roku udzielono dotacji 

dla mieszkańców na ogólną kwotę 117 790,50 zł, kontynuacja zadania w 2021 roku. 
 

 

2.4   POZIOM ZADŁUŻENIA 
 

Realizacja przychodów 

 

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 5 232 223,24 zł, w 2020 r. zostały 

wykonane w wysokości 6 012 132,59 zł, tj. zrealizowano je w 114,91 %. 

Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku 

bieżącym budżetu w wysokości 2 748 163,16 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona  

o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 517 313,24 zł, zaciągnięte kredyty i pożyczki 2 726 656,19 

zł oraz spłata udzielonych stowarzyszeniom z terenu gminy pożyczek na realizowanie zadań 

własnych gminy w kwocie 20 000,00 zł. 

 
 Tabela 17. Przychody budżetu w 2020 r. 

 

Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
0,00 20 000,00 --------  

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
0,00 0,00 --------  

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach 

517 313,24 517 313,24 100,00 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań 

300 000,00 0,00 0,00 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 2 748 163,16 --------  

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 414 910,00 2 726 656,19 61,76 

Przychody ogółem: 5 232 223,24 6 012 132,59 114,91 
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Realizacja rozchodów 

 

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 3 090 656,19 zł, tzn. w 83,30%. 

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 2020 r. 

 

 

Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykon 

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
20 000,00 20 000,00 100,00 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

1 170 126,19 1 170 126,19 100,00 

Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu 
terytorialnego 

510 000,00 510 000,00 100,00 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 390 530,00 1 390 530,00 100,00 

Przelewy na rachunki lokat 619 701,00 0,00 0,00 

Rozchody ogółem: 3 710 357,19 3 090 656,19 83,30 

 

 

Poziom zadłużenia  

 

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2020 roku wynosi 

15 040 907,14 zł, z czego 14 376 907,14 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów  

oraz 664 000,00 zł z tytułu podpisanej w 2018 roku umowy z KOWR na zakup terenów 

przemysłowych (zadłużenie spłacane wydatkami) i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie  

z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2030 roku,  

przy czym do KOWR dług spłacimy do 2022 roku. 

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. 

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. 
 

 

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. 
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Wykres 10. Podatki i opłaty lokalne w latach 2018 – 2019 - 2020 

 

 
 

Poniżej przedstawione są dane dotyczące osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem 

zaległości, w tym zaległości od zobowiązań pieniężnych wsi od osób fizycznych, w podziale 

na poszczególne miejscowości. 

 

 
Tabela 19. Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych wsi, podatków i opłat lokalnych 

 

§ Nazwa 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % wykon 

Zaległości na 31.12.2020 

osoby 

prawne 

osoby 

fizyczne 

0310 Podatek od nieruchomości  5 789 465,00 6 103 633,56 105,43 12 382,14 396 085,30 

0320 Podatek rolny 194 000,00 190 125,12 98,00 698,00 20 443,90 

0330 Podatek leśny 73 000,00 73 143,10 100,20 1,00 3 140,44 

RAZEM zobowiązanie pieniężne wsi od osób fizycznych 419 669,64 

0340 Podatek od środków transportowych 638 000,00 628 288,56 98,48 34 308,89 28 886,67 

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500,00 1 110,00 74,00 0,00 0,00 

0490 Opłata adiacencka 45 000,00 49 924,61 110,94 0,00 49 393,95 

0490 Opłata planistyczna 30 000,00 0,00 0,00 0,00 47 231,50 

0490 
Opłata za wywóz nieczystości 

stałych 
2 345 880,00 1 828 427,35 77,94 

0,00 231 887,56 

  razem bieżące: 9 116 845,00 8 874 652,30 97,34 47 390,03 777 069,32 

     

824 459,35 
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Tabela 20. Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi przez osoby fizyczne wg miejscowości 

Miejscowość Wpłaty podatku 

Zaległości na 31.12.2020 

Ogółem 
Liczba 
zalegających. 
podatników 

Aleksandria Pierwsza 260 043,03 39 294,60 68 

Aleksandria Druga 202 195,58 15 626,97 83 

Hutki 182 510,91 26 067,24 46 

Jamki 173 366,32 36 006,71 56 

Konopiska  930 965,74 187 930,28 150 

Kopalnia 82 087,74 6 059,61 18 

Korzonek 44 754,14 7 686,86 15 

Leśniaki 22 227,44 485,00 4 

Łaziec 39 379,73 48 057,77 17 

Rększowice 137 384,66 9 891,66 40 

Walaszczyki 26 707,40 5 745,33 12 

Wąsosz 51 294,34 2 197,10 18 

Wygoda 109 182,26 34 620,51 24 

Ogółem 2 262 099,29 419 669,64 551 

 

 

3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY, INWESTYCJE  

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  

ze środków krajowych jak i unijnych. 

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. 

Ponadto obok strategii rozwoju gminy oraz LPR gmina posiada Program Gospodarki 

Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą nr 132/XX/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,  

którego aktualizację przyjęto w 2019 r. (uchwała nr 82/IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.),  

który umożliwia nam m.in. pozyskiwanie środków finansowych na modernizację źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska.  

W 2020 r. zakończyliśmy realizację I etapu modernizacji źródeł ciepła  

i rozpoczęliśmy realizację etapu II.  
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3.1. FUNDUSZ SOŁECKI 

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim oraz uchwały  

nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska 

wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje 

bezterminowo. Do 30 września 2019 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło                                   

12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości  

365 137,07 zł. Wniosek sołectwa Hutki został uwzględniony w budżecie gminy Konopiska  

na 2020 r. w wysokości 30 564 zł, co spowodowało zmniejszenie wysokości funduszu 

sołeckiego do 358 537,07 zł (różnica „-
” 6 600 zł).  

Ogółem fundusz sołecki w gminie Konopiska w 2020 r. wyniósł 358 537,07 zł i został 

wykorzystany w 99,13 %, czyli w kwocie 355 417,21 zł. 

W porównaniu do roku 2019 fundusz sołecki wzrósł o 7 259,68 zł, a wykorzystanie wzrosło  

o 0,2 %. 

Tabela 21. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Sołectwo Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia  Kwota w zł. 

 
Aleksandria 

Pierwsza 

i 

Aleksandria Druga 

 

1. Wykonanie wiaty rowerowej przy Ośrodku Zdrowia 

2. Doposażenie w sprzęt AGD  Koła Emerytów i Rencistów 

(zadanie wspólne) 

3. Zakup strojów regionalnych i stołów dla Koła Gospodyń 

Wiejskich w Aleksandrii   

4. Zakup kosiarki do szkoły w Aleksandrii 

5. Doposażenie wozowni OSP w Aleksandrii 

6. Dalsze wykonanie parku osiedlowego 

 

74 328,20 

Hutki 

1. Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej OSP - etap II 

2. Zakup książek do biblioteki wiejskiej 

3. Modernizacja łazienki w budynku szkoły 

4. Zakup i montaż tablic informacyjnych 3 szt.+ ławeczki 

5. Prace porządkowe, drobne remonty, koszenie 

6. Doposażenie świetlicy KGW w drobny sprzęt AGD, 

talerze, aparat fotograficzny oraz drzwi wewnętrzne  

i zewnętrzne 

7. Doposażenie Koła Emerytów w sprzęt AGD 

8. Zagospodarowanie zatoczki autobusowej koło remizy 

OSP 

9. Zakup grilla gazowego (dla OSP) 

10. Zakup siatki do gry, garnków na pieczonki 

 

 

30 475,81 

 

Jamki 

1. Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Jamki 

2. Zakup garażu wolnostojącego dla sołectwa Jamki i OSP 

Jamki 

3. Zakup namiotu plenerowego oraz grilla gazowego 

4. Doposażenie w sprzęt AGD Gminnego Koła Emerytów  

i Rencistów (zadanie wspólne) 

5. Wyposażenie kuchni OSP Jamki 

6. Prace remontowe w budynku OSP Jamki (zadanie 

wspólne z sołectwem Korzonek) 

7. Zakup strojów regionalnych dla KGW Jamki 

8. Zakup środków czystości oraz opłaty za media  

w świetlicy wiejskiej w Jamkach 

9. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa 

 

31 907,78 
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Konopiska 

1. Remont oświetlenia i ogrodzenia boiska sportowego 

„LOT” mieszczącego się przy ul. Lipowej 

2. Zakup mebli dla orkiestry OSP 

3. Zakup sprzętu AGD do świetlicy Koła Emerytów  

i Rencistów (zadanie wspólne) 

4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

OSP Konopiska    

 

 

37 153,96 

 

Kopalnia 

1. 1. Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni 

2. 2. Zabezpieczenie  i odbudowa studni przy placu zabaw 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II  

w Kopalni 

3. 3. Przebudowa wysepki przy ul. Klonowej i Małej  

w m. Kopalnia 

4. 4. Doposażenie i modernizacja siłowni zewnętrznej  

w m. Kopalnia 

5. 5. Zakup sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów  

i Rencistów (zadanie wspólne) 

6. 6. Remont pomieszczeń Starej Szkoły – świetlicy KGW  

wraz z zakupem płytek 

7. 7. Doposażenie świetlicy GCKiR w Kopalni 

8.  

 

 

 

 

27 877,92 

 

Korzonek 

1. Zakup traktorka-kosiarki 

2. Prace remontowe w budynku OSP Jamki (zadanie 

wspólne z sołectwem Jamki) 

3. Wykonanie nawierzchni przy siłowni zewnętrznej 

4. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla Gminnego 

Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach (zadanie 

wspólne) 

5. Zakup pługa i łańcuchów do traktorka-kosiarki 

6. Zakup wieszaków na ubrania do świetlicy GCKiR  

w Korzonku 

7.  Koszt utrzymania domeny internetowej sołectwa 

Korzonek 
 

 

27 773,71 

 

Łaziec 

1. Dofinansowanie do zakupu chłodni dla OSP Wąsosz -            

- Łaziec (zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz) 

2. Modernizacja lokalu sołeckiego i świetlicy KGW -                  

- dobudowa ganku, zrobienie nowych schodów, 

wygospodarowanie pomieszczenia w ganku na WC 

3. Bieżące utrzymanie lokalu - opłata za media, zakup 

zmywarki i drobnego sprzętu kuchennego 

 

 

24 035,65 

 

Rększowice 

1.  II etap remontu podłogi w strażnicy OSP Rększowice 

2. Zakup sprzętu AGD dla KGW w Rększowicach 

3. Zakup książek do filii biblioteki publicznej  

w Rększowicach 

4. Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Rększowicach 

5. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów 
 

 

36 962,16 

 

Walaszczyki 
1. Remont i doposażenie kosiarki 

2. Materiały eksploatacyjne dla domu sołeckiego i kosiarki 

3. Wyposażenie sali i kuchni domu sołeckiego 

4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku sołeckiego 

 

10 375,15 
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Wąsosz 

1. Zakup chłodziarki do kuchni OSP Wąsosz - Łaziec 

(zadanie wspólne z sołectwem Łaziec) 

2. Zakup 2 szt. ubrań bojowych dla OSP Wąsosz - Łaziec 

3. Zakup stojaków na rowery na terenie sołectwa Wąsosz   

3 szt. 

4. Zakup chłodziarki dla Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) 

Wąsosz „Kwiatami Malowane” 

5. Zakup grilla gazowego wraz z butla gazową dla KGW 

Wąsosz „Kwiatami Malowane” 

6. Zakup sprzętu AGD dla KGW Wąsosz „Kwiatami 

Malowane”(w tym: gofrownica, warnik, kociołek na zupę, 

lodówka turystyczna ) 

7. Zakup projektora, ekranów, głośników i mikrofonów 

wraz z osprzętem dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane” 

8. Zakup namiotów wraz z zestawem stół i dwie ławki  

dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane” 

9. Zakup gablot do dwóch wiat przystankowych 

10. Zakup kosy spalinowej 

11. Koszenie traw i czyszczenie poboczy 

12. Przegląd kosiarki, paliwo, materiały eksploatacyjne 

 

 

26 951,67 

 

 

Wygoda 1. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego 

2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” 

 

27 575,20 

Razem 355 417,21 

 

3.2. INWESTYCJE W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH,  

NA PLACACH ZABAW 

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego 

budynku szkoły 

- opis: w 2018 r. rozpoczęto zadanie budowy sali gimnastycznej w Aleksandrii.   

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie  

na budowę oraz przystąpiono do robót budowlanych. W ramach zadania zaplanowano 

wybudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z widownią oraz zapleczem socjalno - 

sanitarnym, dydaktycznym i zespołem żywieniowym - salę gimnastyczną z płytą boiska  

do siatkówki, koszykówki oraz tenisa; zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, łazienki, toalety, 

pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego itp.); zespół żywieniowy (stołówkę, 

pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem); dwie sale dydaktyczne. 

W 2019 r. wykonano: fundamenty; wylewkę betonową; ściany; konstrukcje żelbetowe 

słupów i nadproży; stropy; konstrukcję dachu hali sportowej; część instalacji wod.-kan., 

elektryczną, c.o.; kanalizację deszczową, wykonano posadzki i tynkowanie ścian; część 

stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych i elewację. 

W 2020 r. kontynuowano prace związane z montażem instalacji wod.-kan., elektryczną, 

c.o.; montażem wewnętrznej instalacji wentylacyjnej, montażem stropów podwieszanych  

jak również montażem podłóg i nawierzchni w obiekcie. Wykonano ponadto przyłącze 

wewnętrznej instalacji gazowej łącznie z budową kotłowni gazowej. Wykonano również  

na gotowo przebudowę istniejącej części budynku z pomieszczeniami kuchennymi  

wraz z kompletnym wyposażeniem oraz stołówkę. 

- termin realizacji robót budowlanych: 09.02.2018 r. – 15.03.2021 r. 

- wartość robót budowlanych po aneksie to: 4 876.731.87 zł  w tym w 2020 r. 

wydatkowano:  745.035,68 zł 
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- źródło finansowania: budżet gminy Konopiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

1. Zdjęcia z budowy sali gimnastycznej w Aleksandrii wraz z zapleczem socjalnym  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Modernizacja/ doposażenie stołówki szkolnej w ZS-P w Rększowicach  

- opis: w 2020 r. ZS-P w Rększowicach przeprowadzono modernizację/doposażenie 

istniejącej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni).  

Zadanie zrealizowano w ramach otrzymanego przez Gminę Konopiska dofinansowania  

z budżetu państwa w ramach modułu 3, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole                  

i w domu”. W ramach zadania zakupiono 720 szt. wyposażenia kuchni i jadalni szkolnej  

oraz wykonano instalację gazową w kuchni wraz z niezbędnymi pracami remontowo-                       

- hydraulicznymi. 

Łączny koszt całego zadania wyniósł 50 000,27 zł w tym 44 000,00 zł stanowiła dotacja 

otrzymana z budżetu państwa (80%). W ramach zadania stołówka szkolna wzbogaciła  

się o  nowoczesny sprzęt AGD (m.in. piec konwekcyjno - parowy, taboret gazowy, kuchnię 

gazową), zastawę stołową, pojemniki, stoły, szafki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 38 

Fot. str. 37 

 

  
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy 

Przemysłowej 16 B 

- opis: w 2020 r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wsparcie 

finansowe budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy 

Przemysłowej 16B. W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek z 16 lokalami 

mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 452,8 m2, powierzchni zabudowy 359 m2   

i  kubaturze brutto 4 720,8 m3. 

Będzie to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Parter budynku 

dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania w układzie galeriowym, układ 

mieszkań jest analogiczny i powtarzalny. Wszystkie mieszkania posiadać będą łazienkę  

oraz kuchnię bądź aneks kuchenny.  

W 2020 r. wykonano: wykopy, ławy i mury fundamentowe, ściany przyziemia i I piętra  

wraz ze stropami. Zamontowano również częściowo stolarkę okienną i rozpoczęto 

wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej. 

- termin realizacji robót budowlanych: 01.06.2020r. -  31.03.2022r. 

- wartość robót budowlanych to: 2.133.595,76 zł., w tym w 2020 r. wydatkowano 

722.980,32 zł. 

- źródło finansowania: budżet gminy Konopiska, Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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3.3. DROGI, CHODNIKI 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap I 

 opis: wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na długości 245,5m, z kostki 

brukowej oraz zatoki autobusowej z wiatą przystankową oraz ściany oporowej  

wraz z kanalizacją  deszczową 

 termin realizacji: od 08.07.2020r. do 12.11.2020r. 

 wartość zadania: 486 305,50 zł  (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych 

oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją zadania)  

 źródło finansowania: zadanie finansowane jako dotacja celowa ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz budżetu  gminy Konopiska. 
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Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria 

- etap III 

 opis: wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na długości 395 m, z kostki 

brukowej  wraz z kanalizacją  deszczową oraz kanałem technologicznym 

 termin realizacji: od 08.07.2020r. do 29.10.2020r. 

 wartość zadania: 594 696,35 zł  (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych 

oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją zadania)  

 źródło finansowania: zadanie finansowane jako dotacja celowa ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz budżetu  gminy Konopiska. 
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3.4. POZOSTAŁE INWESTYCJE 

Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii  

• opis: w ramach kontynuacji realizacji w/w inwestycji została wykonana altana  

na kostce  brukowej betonowej oraz krzyże drogi krzyżowej wzdłuż ul. Strażackiej  

• termin realizacji: grudzień 2020r. 

• wartość zadania: 38 673,56 zł  (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych, 

pozostałych wydatków związanych z realizacją zadania)  

• źródło finansowania: budżet gminy Konopiska 
 

 
 

 

3.5.       ZŁOŻONE WNIOSKI 

 

 

 

1. Zakończono realizację zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji 

dla Gminy Konopiska - etap I, na które gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW                     

w Katowicach. W ramach zadania dokonano likwidacji w 53 budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych kotłów opalanych nieekologicznym paliwem stałym  

oraz zainstalowano nowe źródła ciepła opalane paliwem stałym lub gazem. 

Ogółem wartość zadania wyniosła 719.167,82 zł., w tym środki WFOŚiGW                             

w Katowicach (pożyczka) w wysokości 207.235,61 zł. oraz środki prywatne pochodzące 

od mieszkańców w wysokości 511.932,21 zł. 

2. Zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Katowicach umowę pożyczki na realizację zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła               

w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II. Wysokość przyznanej pożyczki 

200 000,00 zł., w tym w 2020 r. otrzymano 176 000,00 zł. pożyczki. W ramach zadania 

zaplanowano likwidację w 50 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych kotłów 

opalanych nieekologicznym paliwem stałym oraz zainstalowanie nowych źródeł ciepła 

opalanych paliwem stałym lub gazem.  

3. Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymano 

619.701,00 zł. dofinansowania, które zaplanowano przekazać na częściowe pokrycie 

wkładu własnego bo budowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 16B                        

w Konopiskach. 

4. Złożono wniosek pt. Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina 

Konopiska w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz 
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Rozwoju Dróg). Całkowita wartość zadania wynosi 3.336.570,00 zł.,  

w tym wnioskowane dofinansowanie 1.668.285,00 zł.  

W ramach zadania powstanie: droga o jezdni przeznaczonej do ruchu dwukierunkowego, 

szerokość pasa ruchu 3 m (na końcu ulicy zaprojektowano wykonanie placu  

do zawracania pojazdów);  ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, dwukierunkowy; 

zjazdy indywidualne do posesji;  odwodnienie pasa drogowego; oświetlenie uliczne.  

W ramach zadania zostanie również przebudowane skrzyżowanie z drogą wyższego 

rzędu - DW 907 (ulica Śląska) na okoliczność czego, zawarto w dniu 07.02.2020 r. 

porozumienie pomiędzy Gminą Konopiska, a Województwem Śląskim reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

5. Zawarto umowę na realizację projektu pn. Zdrowy pracownik. Projekt realizowany 

 jest w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie  w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2 

Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej  

- konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-             

- 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).  

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.  

Wartość projektu wynosi 209 086,25 PLN, w tym dofinansowanie 183 995,90 PLN,  

na które składają się środki unijne 177 723,31 PLN i krajowe środki publiczne 

pochodzące z budżetu państwa  6 272,59 PLN.   

Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy                      

i poprawa warunków pracy 34 osób - pracowników Urzędu Gminy Konopiska. Projekt 

dotyczy zakupu nowoczesnego i ergonomicznego sprzętu biurowego, tj. foteli 

biurowych, podnóżków, myszy pionowych z podkładkami, klawiatur i monitorów 

komputerowych, podstawek pod monitor i laptopa. W pomieszczeniach cechujących  

się wzmożoną obsługą interesantów pojawiły się oczyszczacze i nawilżacze powietrza, 

natomiast archiwum zakładowe wzbogaciło się o nowoczesny i niezwykle lekki  

w użytkowaniu przesuwny regał archiwalny. Pracownicy fizyczni zostali wyposażeni  

w traktorek kosząco-odśnieżający, kosiarkę spalinową, profesjonalny odkurzacz, myjki  

do okien, wózek do sprzątania. 

Wszystkie zakupione sprzęty cechuje ich ponadstandardowy charakter, ergonomiczny 

kształt, lekkość, zwinność użycia itd. 

Oprócz ergonomicznego wyposażenie projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń  

dla pracowników z zakresu ergonomii. Szkolenia mają na celu wzrost świadomości 

pracowników na temat zagrożeń podczas wykonywanej pracy i minimalizowanie  

ich negatywnych skutków w przyszłości. 
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6. Zakończono realizację projektu pn. Kolorowe przedszkole w ramach osi priorytetowej 

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny).  

Projekt realizowany był w okresie: 01.03.2019 r. – 31.08.2020 r. 

W ramach projektu w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach utworzono 20 miejsc 

wychowania przedszkolnego. Zatrudniono 2 nauczycieli oraz jedną pomoc nauczyciela. 

Wyremontowano i wyposażono jedną salę zajęć wraz z łazienką dla dzieci, jedną salę 

przeznaczoną do terapii Integracji Sensorycznej. Obie sale zostały przystosowane zgodnie                    

z najnowszymi, obowiązującymi standardami do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zakupione zostały meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające niezbędne certyfikaty. 

Jedna nauczycielka podniosła swoje kwalifikacje – ukończyła studia podyplomowe z zakresu 

Integracji Sensorycznej. Prowadzone były zajęcia dodatkowe dla wychowanków 

przedszkola, takie jak: zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne, 

gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, arteterapia, terapia ręki, integracja sensoryczna. 

Również do wszystkich zajęć zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. 

Projekt pn. Kolorowe przedszkole, nie został w pełni zrealizowany ze względu na przerwę                 

w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola w Konopiskach wywołaną ograniczeniem 

działania placówek oświatowych ze względu na epidemię COVID – 19.  

Całkowita kwota projektu wyniosła 441.659,01 zł., w tym dofinansowanie z UE: 367.593,52 

zł. oraz wkład własny 74.065,49 zł. 

Dzięki realizacji projektu, Publiczne Przedszkole w Konopiskach zyskało atrakcyjne              

i dobrze wyposażone pomieszczenia, które doskonale sprawdzają się w funkcjonowaniu 

najmłodszych grup (przede wszystkim ze względu na bezpośredni dostęp do łazienek). 

Utworzenie i wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej oraz wykształcenie nauczyciela, 

pozwoliło realizować terapię SI w placówce. Sala ta jest stale doposażona i wykorzystywana.  

(Źródło: P.Szelka) 

7. Projekt pn. Wiem i potrafię zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
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szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie). 

Projekt realizowany był w okresie: 01.03.2019 r. – 31.08.2020 r. 

W ramach projektu zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć zaplanowanych w projekcie, które przyczyniły się do nabywania przez uczniów 

wiadomości i umiejętności oraz wpłynęły na uatrakcyjnienie procesu edukacji. Dzięki 

otrzymanemu wsparciu finansowemu zakupiony został  m. in. nowy sprzęt komputerowy  

do pracowni komputerowej, inne urządzenia umożliwiające wykorzystywanie TIK podczas 

zajęć oraz powstało nowoczesne laboratorium językowe, z wykorzystaniem którego 

uczniowie podnoszą  swoje kompetencje w posługiwaniu się językami obcymi. 

Nauczyciele mogli skorzystać z licznych form doskonalenia zawodowego (kursów 

doskonalących i studiów podyplomowych), które pozwoliły na systematyczne podnoszenie 

umiejętności i  kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 158.000,00 zł., w tym dofinansowanie 142.200,00 zł. 

Działania projektowe obejmowały zajęcia dodatkowe dla uczniów z informatyki, 

matematyki, języka angielskiego, organizację zajęć specjalistycznych z logopedą, 

surdopedagogiem, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz konsultacje z psychologiem. 

Zajęcia z języka angielskiego pozwoliły podnieść kompetencje językowe uczniów słabszych, 

a tym samym poprawić ich oceny z tego przedmiotu. Uczniowie uczęszczający na zajęcia 

mieli możliwość nadrobienia zaległości, co przyczyniło się do podniesienia ogólnego 

poziomu wiedzy całej klasy oraz polepszenia tempa pracy na lekcji. 

Podczas zajęć ćwiczone były poszczególne umiejętności, tj. rozumienie ze słuchu, 

rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki oraz słownictwa, funkcje językowe, 

umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. Na zajęciach uczniowie 

doskonalili umiejętność komunikowania się w języku angielskim prowadząc konwersacje 

z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu, nowoczesnego sprzętu w pracowni 

językowej. 

Dzięki zajęciom projektowym, nauczyciel mógł skupić się na konkretnych  zagadnieniach, 

z którymi poszczególni uczniowie mieli problemy. Opanowanie problematycznych 

zagadnień pozwoliło uczniom zyskać większość pewność siebie oraz przełamać barierę 

językową. Zakup nowoczesnego sprzętu do nauki języka wpłynął na uatrakcyjnienie zajęć,  

a tym samym zachęcenie uczniów do nauki.   

Projekt umożliwił również uczniom lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

Ponadto, dzięki dodatkowym zajęciom, uczniowie uświadomili sobie potrzebę 

systematycznej nauki języka oraz jego znaczenie we współczesnym świecie. 

Głównymi celami  projektu zajęć wyrównawczych z matematyki było: 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

2. Rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, talentów poprzez 

zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań uczniów.  

3. Usystematyzowanie wiedzy na temat liczb i działań na nich oraz figur geometrycznych 

i innych pojęć matematycznych. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem 

matematycznym.  

4.Uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce  

ma matematyka.  

5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów w oparciu o gry, zabawy, ćwiczenia, 

łamigłówki matematyczne, konkursy i narzędzia TIK. 

6.Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej. 

Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów. 

7. Rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: praca w zespole, pełnienie ról, 
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odpowiedzialność oraz następujących kompetencji: kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość. 

Na zakończenie zajęć projektowych przeprowadzony został test sprawdzający. 
Test składał się z 20 zadań o różnym stopniu trudności i zakresie materiału z podstawy 

programowej, który realizowany był na zajęciach. Uczniowie bardzo dobrze poradzili 

sobie z badanymi umiejętnościami, uzyskując 16,5p./20p. Świadczy to o tym, że uczniowie 

w sposób zadowalający opanowali aż 83% umiejętności kształconych na zajęciach. 

Warto również podkreślić, że dzięki uzyskanym funduszom szkoła zakupiła atrakcyjne 

pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na lekcjach matematyki, jak również  

na zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia uczniów oraz zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych. 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone były w wymiarze 2h tygodniowo. 

Głównym celem  było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 

emocjonalnego i społecznego dzieci. 

Zajęcia polegały na: 

•stymulowaniu ogólnego rozwoju,  

•usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych,  

•usprawnieniu pamięci,  

•przezwyciężeniu trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, 

 •wzbogacaniu słownictwa,  

•utrwalaniu podstawowych zasad ortograficznych,  

•doskonaleniu umiejętności samokontroli pisanych tekstów, 

 •kształtowaniu pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego. 

Bardzo ważne było również ćwiczenie analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej oraz słuchu 

fonematycznego), ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej. Realizowane ćwiczenia 

rozwijały procesy myślenia np. wykrywanie różnic i podobieństw, uogólnianie, ćwiczenia 

dydaktyczne wzbogacające ogólny poziom wiadomości, jak również ćwiczenia 

usprawniające tempo i technikę czytania oraz pisania. Stosowano na zajęciach  relaksację. 

Duży nacisk położono na prawidłową komunikację. Prowadzono ćwiczenia wydłużające 

koncentrację uwagi. W trakcie zajęć stosowano liczne gry i układanki. Poprzez zabawę 

uczniowie przyswajali zasady ortograficzne, usprawniali pamięć wzrokową oraz 

spostrzegawczość. Dzięki słuchaniu cichej muzyki, grom planszowym, układaniu klocków 

uczyli się jak można się relaksować, ćwiczyć koncentrację uwagi oraz uspokajać. Celem 

prowadzonych zajęć w  było również zapobieganie trudnościom w nauce związanym  

z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się oraz pomaganie w przełamywaniu 

niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności podczas uczenia się. Ćwiczono sprawność 

ruchową, orientację przestrzenną, koordynację słuchowo – ruchową i wzrokowo – ruchową, 

sprawność manualną i motoryczną (motorykę małą i dużą). Bardzo ważne było również 

ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.  

Zrealizowane zajęcia umożliwiły rozwój zaburzonych funkcji. Doskonaliły tempo uczenia 

się wzrokowo - ruchowego i ogólną spostrzegawczość. Uczniowie mieli okazję wzbogacić 

zasób słownictwa i informacji z wiedzy ogólnej. Realizowane podczas zajęć ćwiczenia 

związane z wolnym tempem pracy i ćwiczenia dotyczące pisania pozwoliły uczniom  

na poprawę tempa pracy, poprawę poziomu graficznego pisma, przestrzegania liniatury  

oraz dokładniejsze odtwarzanie kształtu liter. W przeważającej części zajęcia opierały  

się na aktywności uczniów z wykorzystaniem różnych form pracy: zabawy, pracy z tekstem, 

swobodnej twórczości. wykrywanie różnic i podobieństw, uogólnianie, ćwiczenia 

dydaktyczne wzbogacające ogólny poziom wiadomości, jak również ćwiczenia 

usprawniające tempo i technikę czytania oraz pisania.             

Celem zajęć z surdopedagogiem było umożliwienie dziecku z niedosłuchem zdobycia 

wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowanie postawy otwartości 

i samoakceptacji poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji niewerbalnych, słowno-
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pojęciowych, obniżonej analizy i syntezy słuchowej, osłabionej analizy wzrokowej, 

bezpośredniej pamięci słuchowej, wolnego tempa uczenia się wzrokowo - ruchowego 

i wolnego tempa czytania. Poszerzanie zasobu słownictwa. Kształtowanie odporności 

emocjonalnej na niepowodzenia. Kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy  

oraz stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego. Założone cele realizowane były poprzez 

stosowane w ramach zajęć rewalidacyjnych: ćwiczeń kształtujących: percepcję słuchową, 

spostrzeżenia wzrokowe, koordynację wzrokowo - słuchową, spostrzeżenia wzrokowo-

słuchowe oraz ćwiczeń doskonalących czytanie i pisanie sylab, wyrazów i liczb, czytanie 

i pisanie zdań, dłuższych tekstów, cyfr oraz liczb wielocyfrowych, treningowe rozwijanie 

szybkości i bezbłędności czytania, pisania i liczenia. 

          Zajęcia prowadzone były w różnorodny sposób, najczęściej stosując metody 

aktywizujące, gry i zabawy słuchowe tak aby poprzez zabawę przyswajać wiadomości 

i umiejętności. W pracy wykorzystywano także otrzymany w ramach projektu program 

komputerowy, pomoce dostępne w szkole, przygotowywane przez nauczyciela karty pracy, 

programy komputerowe.  

          Głównym założeniem zajęć logopedycznych była prawidłowa artykulacja głosek, 

poprawna wymowa i pisownia  wyrazów z zakresu terapii. Ważne było przede wszystkim: 

 kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w sferze 

motorycznej, fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej, 

 stymulacja opóźnionego rozwoju mowy, 

 doskonalenie i utrwalanie prawidłowej wymowy, 

 usprawnianie techniki czytania i pisania, 

 podnoszenie kompetencji językowych ucznia, 

 przywracanie równowagi emocjonalnej dziecka z wadą wymowy. 
Cele te starano się osiągać poprzez różnorodne ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe,  

słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Uczestnictwo 

w zajęciach zwiększyło u uczniów pewność siebie i wiarę we własne siły. Uczniowie 

pracowali na miarę swoich  możliwości. Wykazywali się dużym zaangażowaniem i chętnie  

podejmowali różne  działania. Prowadzona terapia przynosi oczekiwane efekty w postaci 

usprawnienia narządów mowy, korekty wad wymowy w mowie kontrolowanej.  

W ramach realizowanego projektu prowadzone były również konsultacje z psychologiem. 

Pomocą objętych zostało sześcioro uczniów przejawiających trudności natury emocjonalnej  

i społecznej. W trakcie konsultacji dzieci miały możliwość odreagowania i przepracowania 

trudnych doświadczeń, budowania właściwej samooceny, właściwego zdefiniowania  

i lepszego zrozumienia relacji interpersonalnych i więzi rodzinnych. Uczniowie poznali 

konstruktywne metody radzenia sobie ze złością i stresem, a także zasady właściwego 

gospodarowania czasem.  Celem konsultacji było także obniżenie występującego napięcia 

emocjonalnego, zmniejszenie poziomu niezasadnie odczuwanego poczucia winy oraz 

wdrożenie elementów asertywnego stylu komunikacji. Dobre funkcjonowanie psychiczne  

i poprawne relacje społeczne są fundamentem satysfakcjonującego życia i osiągania 

sukcesów, także edukacyjnych.          

(Źródło: E. Pawlak) 
 

      3.6       INFRASTRUKTURA - SIECI 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Na terenie gminy Konopiska jest 3125 posesji podłączonych do sieci wodociągowej i 2167 

do kanalizacji sanitarnej. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 101,72 km, zaś 

kanalizacyjnej ok. 90,60  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 2 ujęć wód 
podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy w miejscowości Konopiska przy  
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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 Konopiska  korzysta 1022 odbiorców. Długość sieci 

gazowej wynosi 87, 967 km (w tym przyłącza gazowe). Siecią zarządza Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o. o. 

 

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 2020r. zawarto umowy na dostawę 

energii elektrycznej na oświetlenie uliczne z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., 

na podstawie której cenna jednostkowa netto wynosiła 305,87 zł/MWh, natomiast  

na dostawę energii elektrycznej na budynki komunalne oraz dla jednostek podległych z firmą 

PGE Obrót S.A., na podstawie której cena jednostkowa netto wynosiła 278,00 zł/MWh dla 

obiektów komunalnych oraz  278,00 zł/MWh na oświetleniu ulicznym. 

Usługi oświetlenia obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych 

w ilości 1130 szt., świadczy TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie. 

W 2020 roku wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda za kwotę 

37.072,34 zł. 

 

Dostęp do Internetu 

Na terenie 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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4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

4.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

Gmina Konopiska pokryta jest uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na 1451,07 ha, co stanowi  18,44% powierzchni gminy (wykres 9). Z tego 

41,29% to teren pod zabudowę mieszkaniową, 14,60% pod zabudowę usługową, 5,85% 

użytkowaną rolniczo, 38,26% pod inne przeznaczenie m.in. tereny zielone, komunikacja, 

wody, infrastruktura techniczna, itp. (wykres 10).  

W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęto 55,40 ha 

terenu, w tym terenów dotychczas nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego – 5,45 ha, co stanowi 0,06 % powierzchni gminy Konopiska.  

W 2020 r. podjęto jedną uchwałę zmieniającą obejmującą teren zabudowy 

mieszkaniowej w Konopiskach – 55,40 ha, w tym terenów dotychczas nie objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 5,45 ha;  (tabela 24).  

 
Tabela 22. Powierzchnia terenu objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska  

za lata 2019 - 20201 

 

 2019 2020 

Powierzchnia gminy objęta 

mpzp  (w ha) 
1445,62 1451,07 

Udział mpzp w powierzchni 

gminy  (w %) 
18,38 18,44 

 

1 stan na koniec danego roku 
 

 

Tabela 23. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2020r. 

 

Nazwa mpzp, numer uchwały 

 

Powierzchnia (w ha) 

„Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Konopiska Wschód II” 

188/XXI/2020 

 

55,40 (w tym dotychczas nieobjętych 5,45) 
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Wykres 11. Powierzchnia terenu gminy pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (w %) 

 
 

 
Stan na koniec 2020 roku 

 
 

Wykres 12. Powierzchnia terenu gminy pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z podziałem 

na funkcje  (w %) 

 

 

 
Stan na koniec 2020 roku 

 

 

 

18,38%

81,62%

Powierzchnia gminy pokryta mpzp
(w %)

teren pokryty mpzp teren nie pokryty mpzp

41,33

14,65
5,62

38,4

Przeznaczenie w MPZP z podziałem na 
funkcje (w%)

zabudowa mieszkaniowa

zabudowa usługowa

tereny przeznaczone pod rolę

pozostałe
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Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych 

planem miejscowym.  

W 2020 r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 55 

decyzji o warunkach zabudowy w tym 20 dla których ustalono warunki zabudowy. 

Tabela 24. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (ULICP) wydane w 2020 roku 

Rodzaj inwestycji 
Liczba wydanych 

decyzji 

Budynki mieszkalne 14 

Budynki gospodarcze 2 

Obiekty usługowe 2 

Obiekty przemysłowa 2 

Zmiana sposobu użytkowania 1 

Sieci uzbrojenia terenu 9 

Inne (w tym zmiana decyzji o warunkach zabudowy, przeniesienie 

decyzji na rzecz innego inwestora, odmowa ustalenia warunków 

zabudowy) 

34 

Ogółem 64 

 

Tabela 25. Decyzje o WZ, ULICP według sołectw w 2020 roku 

Sołectwo Liczba wydanych decyzji 

Aleksandria Druga 7 

Aleksandria Pierwsza 16 

Hutki 1 

Jamki 3 

Konopiska 8 

Kopalnia 0 

Korzonek 1 

Łaziec 0 

Rększowice 18 
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Wykres 13. Ilość wydanych decyzji o WZ, ULICP według sołectw w 2020 roku 

 

Podsumowanie:  

Zwiększenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowych planach 

zagospodarowania terenu jak również poprzez wydane decyzje o warunkach zabudowy 

wpływa na rozwój przestrzenny gminy Konopiska tj. rozwój budownictwa mieszkalnego,  

a także usługowego, a tym samym na rozbudowę układu komunikacyjnego oraz infrastrukturę 

techniczną. 

4.2. TRANSPORT 

Gmina Konopiska od dnia 26 marca 2018r. została organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego na swoim terenie. W roku 2019 zostało przeprowadzone postępowanie 

wyłaniające Operatora publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Konopiska, 

którym jest firma GTV BUS Sp. z o.o. z Ozimka. Wyłoniony Wykonawca świadczy usługę 

do 2022 r. na naszym terenie.  

Na obowiązującą sieć komunikacyjną składa się 6 linii komunikacyjnych, które 

odejmują transportem publicznym każdą miejscowość w gminie. Najbardziej oddalona  

od centrum naszej gminy miejscowość Walaszczyki posiada dostęp do nowo utworzonej linii 

„105” obsługiwanej przez firmę GTV BUS POLSKA, łączącej centrum Konopisk  

z m. Walaszczyki i jest ona dalej przedłużona do gminy Blachownia, a także do linii 

świadczących usługę transportową przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w Częstochowie. 

7

16

1

3
8

1

18

4 2

Ilość wydanych decyzji WZ, ULICP według 
sołectw

Aleksandria Druga

Aleksandria Pierwsza

Hutki

Jamki

Konopiska

Korzonek

Rększowice

Wasosz

Wygoda

Walaszczyki 0 

Wąsosz 4 

Wygoda 2 

Ogółem 64 
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Na terenie całej gminy w 2020 r. - zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Wójta 

Gminy Konopiska - obowiązywała bezpłatna komunikacja. 

W roku 2020 firma będąca przewoźnikiem na naszym terenie przewiozła 135 790 

pasażerów (w roku poprzednim  463 269 pasażerów - różnica ta spowodowana jest 

wystąpieniem stanu epidemiologicznego SARS Cov-2 na terenie całego kraju), natomiast  

na wszystkich liniach komunikacyjnych przejechała 239 100,5 km (w roku poprzednim 174 

967 km - różnica ta spowodowana jest utworzeniem nowych linii komunikacyjnych na terenie 

gminy Konopiska).  

Na terenie gminy Konopiska występują n/w kategorie dróg:; 

- wojewódzkie w ilości 28,94km 

- powiatowe w ilości 21,20km 

- gminne w ilości 87,93km w tym: bitumicznych 62,02 km, z kostki brukowej 4,53 km, 

gruntowe 21,38 km. 

 

Wykres 14. Kategorie dróg na terenie gminy (w km) 

 

Wykres 15. Wykaz dróg gminnych z podziałem na rodzaj nawierzchni 

 

 

28,94

21,2
87,93

Kategorie dróg na terenie gminy 
Konopiska (w km)

Drogi wojewódzkie (DW)

Drogi powiatowe (DP)

Drogi gminne (DG)

70%5%

25%

Rodzaj nawierzchni dróg gminnych 
(w %)

Bitumiczna

Kostka brukowa

Gruntowa
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5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

5.1. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W 2020 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości 

zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Konopiska, realizowany był przez firmę: 

 PBI S.J. z siedzibą w Częstochowie. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowę zawarto na okres od 02.10.2019 do 31.12.2020r. 

 

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 Odpadów 

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, 

 odpady budowalne izolacyjne. 

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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości zamieszkałych, w tym obsługa PSZOK-u w Konopiskach w 2020 r. wyniosły: 

 na rzecz firmy PBI S.J. – 2 237 636,07 zł brutto. 

Zakładany dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 

wynikający ze złożonych deklaracji określono na kwotę 2 013 317,39 zł. Kwota zaległych 

wpłat na koniec 2020 r. wynosiła 184 890,04 zł. Rzeczywiste wpływy na koniec 2020 r. 

wyniosły 1 828 427,35 zł, z odsetek 2 628,61 zł oraz z kosztów upomnienia 8 248,40 zł.  

Podejmując działania mające na celu wyegzekwowanie zaległych wpłat w 2020 r. 
wystawiono 1488 upomnienia na łączną kwotę 54 0172,20 zł wraz z odsetkami i kosztami 

upomnienia.  

W 100 przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50 690,63 zł  

oraz odsetkami w kwocie 146, zł. 

 

W 2020 r. złożono 8 wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dokonano umorzeń opłat w stosunku do 5 właścicieli nieruchomości na łączną 

kwotę 2 004,03 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 9178 osób (stan na 31.12.2020r.). Natomiast zgodnie z danymi meldunkowymi 

na koniec 2020 r. zameldowanych było 10601 mieszkańców. 

 
Tabela 26. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Konopiska w 2020 r. 

 (zarówno bezpośrednio z posesji jak i za pośrednictwem PSZOK) 

Kod odpadu Nazwa odpadu Masa [Mg1] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

 

 

 

77,18 

 

 

 

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,92 

15 01 04 Opakowania z metali 0,0 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 36,60 

15 01 07 Opakowania ze szkła 433,26 

16 01 03 Zużyte opony 9,94 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6,96 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

 
10,36 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

 

232 

 

 

 
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,22 

20 01 21* Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,05 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0 
20 01 34 Baterie i akumulatory 0,01 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 332,08 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
0,26 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,20 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 135,14 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2140,14 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

104,74 

Razem 3 522,06 

 

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 dokarmiania zwierząt, 

 odpady mineralne, w tym frakcje popiołowe - do utwardzania nawierzchni. 

 

5.2. REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

Jakość powietrza atmosferycznego  

 

Na stan powietrza w gminie mają głównie wpływ niekorzystne warunki klimatyczne 

spowodowane emisją zanieczyszczeń ze spalania w indywidualnych gospodarstwach 

domowych i ruchu samochodowego.  
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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/47/5/017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017r.) w 2020r.  

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 2019r. 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 ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego  

dla gminy Konopiska przyjęto konieczność redukcji do 2027r. emisji pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5 oraz benzoapirenu w wysokości: 

 
Tabela 27. Przewidziane efekty ekologiczne dla gminy Konopiska do osiągnięcia do 2027r. 

 

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 

 

 

Dodatkowo w 2019r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program ochrony powietrza  

dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki   

w powietrzu. Zgodnie z tym programem dla gminy Konopiska przyjęto konieczność 

redukcji do 2021r. emisji SO2 w wysokości 1,82 Mg/rok. 
 

W 2020 r. zgodnie z uchwałą nr 132/XX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia  

29 marca 2016r. 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 i na paliwa stałe spełniające wymogi dla klasy 5 w oparciu o uchwałę Rady 

Gminy Konopiska nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r.  

W wyniku takiego działania w 2020r. na terenie gminy zlikwidowano  65 starych źródeł 

ciepła, które zostały wymienione na 35 piece opalane gazem, 24 piece na węgiel 

spełniających wymogi klasy 5 i ecoprojektu, 3 piece na biomasę spełniające wymogi 

klasy 5 i ecoprojektu oraz na 3 pompy ciepła.  

 
 

Tabela 28. Zestawienie ilościowe nowych źródeł ciepła zamontowanych na terenie gminy  

 

Miejscowość Rodzaj nowego źródła ciepła 

Gazowe Węgiel min. 

klasa 5 

Biomasa min 

klasa 5 

Pompy ciepła 

Wygoda 1 0 0 0 

Kijas 0 0 0 0 

Wąsosz 1 2 0 0 

Łaziec 2 2 0 0 
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Rększowice 2 2 0 0 

Hutki 5 3 0 0 

Jamki 1 0 0 0 

Kowale 0 0 0 0 

Korzonek 3 0 0 0 

Leśniaki 0 0 1 0 

Kopalnia 3 1 0 0 

Aleksandria 

Pierwsza 

5 2 2 0 

Aleksandria 

Druga 

8 3 0 1 

Konopiska 4 9 0 1 

Walaszczyki 0 0 0 1 

SUMA: 35 24 3 3 

 

W 2019 roku na roboty związane z montażem nowego źródła ciepła mieszkańcy 

ponieśli koszty w wysokości 747.714,58 zł z czego z budżetu gminy Konopiska udzielono 

dotacji w wysokości 126.548,12 zł i ze środków pożyczki WFOŚiGW w wysokości 

113.866,15 zł. 

 

W 2020 roku na roboty związane z montażem nowego źródła ciepła mieszkańcy 

ponieśli koszty w wysokości 898.348,52 zł, z czego ze środków pożyczki WFOŚiGW 

udzielono dotacji w wysokości 219.160,05 zł. 

 

W wyniku tych działań w 2020r. na terenie gminy Konopiska uzyskano redukcję 

pyłu zawieszonego PM10 o 4062,593 kg/rok, pyłu zawieszonego PM2,5 o 3145,103 

kg/rok,  benzoapirenu o 1,374 kg/rok i dwutlenku siarki o 3147,314 kg/rok. 

 

 W roku 2019 na terenie gminy Konopiska uzyskano redukcję pyłu zawieszonego 

PM10 o 4001,888 kg/rok, pyłu zawieszonego PM2,5 o 3098,217 kg/rok,  benzoapirenu  

o 1,313 kg/rok i dwutlenku siarki o 1268,657 kg/rok.  

 
Tabela 29. Osiągnięte efekty redukcji zanieczyszczeń na terenie gminy 

Miejscowość Redukcja zanieczyszczeń [kg/rok] 

Pył zawieszony 

PM 10 

Pył zawieszony 

PM2,5 

B(a)P SO2 

Wygoda 60,627 46,930 0,022 57,637 

Kijas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wąsosz 156,406 121,081 0,052 103,831 

Łaziec 282,283 218,530 0,092 180,912 

Rększowice 275,894 213,583 0,091 180,639 

Hutki 565,725 437,938 0,193 443,284 

Jamki 132,976 102,933 0,047 126,417 

Kowale 0,000 0,000 0,000 0,000 

Korzonek 138,176 106,959 0,049 131,361 

Leśniaki 116,397 90,161 0,037 113,100 

Kopalnia 245,119 189,747 0,085 207,031 

Aleksandria 

Pierwsza 662,205 512,633 0,229 547,864 

Aleksandria 

Druga 628,597 486,644 0,215 544,444 
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Konopiska 753,680 583,498 0,246 468,504 

Walaszczyki 44,509 34,466 0,016 42,290 

SUMA: 4062,593 3145,103 1,374 3147,314 

 

 
Wykres 16. Redukcja procentowa zanieczyszczeń powietrza 

 
 

5.3. USUWANIE AZBESTU Z DACHÓW BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH 

 

Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 

 

W 2015 roku Rada Gminy Konopiska przyjęła „Program usuwania  wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032. W ramach tego programu 

przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w terenie. 

Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w sierpniu 2014r. stwierdza się, że na 

terenie gminy Konopiska 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 2020r. zdemontowano z dachów 6 budynków 

mieszkalnych i gospodarczych ok. 13,55 Mg o powierzchni ok. 991,00 m2, wyrobów 

zawierających azbest, które zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
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Od momentu sporządzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych ich ilość na terenie gminy 

zmniejszyła się o 4.554,00 m2  i masie 65,27 Mg. 

Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2020r. mieszkańcy 

ponieśli koszty w wysokości 24.523,24 zł z czego z budżetu gminy Konopiska udzielono 

dotacji w wysokości 12.500,00 zł.  

 

Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2019r. mieszkańcy 

ponieśli koszty w wysokości 11.032,01zł z czego z budżetu gminy Konopiska udzielono 

dotacji w wysokości 8.526,24 zł.  

 

Tabela 30. Zestawienie ilościowe zdemontowanych pokryć dachowych na terenie gminy 

Miejscowość Lata VIII.2014-2019 Rok 2020 

Powierzchnia 

zdemontowanego 

azbestu [m2] 

Masa 

zdemontowanego 

azbestu [Mg] 

Powierzchnia 

zdemontowanego 

azbestu [m2] 

Masa 

zdemontowanego 

azbestu [Mg] 

Wygoda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kijas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wąsosz 325,00 4,98 0,00 0,00 

Łaziec 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rększowice 395,00 4,76 185,00 2,16 

Hutki 908,00 12,18 288,00 3,82 

Jamki 363,00 5,22 211,00 2,76 

Kowale 180,00 2,06 0,00 0,00 

Korzonek 88,00 1,32 0,00 0,00 

Leśniaki 90,00 0,90 0,00 0,00 

Kopalnia 144,00 1,80 0,00 0,00 

Aleksandria 

Pierwsza 
849,00 13,14 176,00 2,93 

Aleksandria 

Druga 
492,00 7,16 0,00 0,00 

Konopiska 720,00 11,75 131,00 1,88 

Walaszczyki 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA: 4 554,00 65,27 991,00 13,55 

 

5.4. OCHRONA ZWIERZĄT 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.  

Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy  

w 2020r. realizowała firma F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler z siedzibą Rynek 22/1, 46-300 

Olesno. 

 

Gmina posiadała także umowy z firmą: 

 Mokros-Projekt Jacek Mokros z siedzibą ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice  

dla zapewnienia miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych z terenu gminy. 

 „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” z siedzibą ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów  

dla zapewnienia w sytuacjach awaryjnych pomocy dziko żyjącym zwierzętom rannym  

w kolizjach drogowych lub schwytaniu zabłąkanego dziko żyjącego zwierzęcia na terenie 

gminy. 
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 Usługi Weterynaryjne Piotr Damazer z siedzibą ul. Słoneczna 9, 98-355 Działoszyn  

dla zapewnienia całodobowej gotowości do świadczenia opieki weterynaryjnej 

zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie gminy. 

 

W 2020 roku na terenie gminy odłowiono i oddano do schroniska 12 psów, 8 kotów  

oraz przeprowadzono 32 zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących lub dzikich kotów. 

Ponadto zapewniono opiekę zwierzętom dziko żyjącym tj. 2 sarny, 1 kuna, 1 słonka, 1 kos,  

1 jerzyk, 1 nietoperz. 

 

W 2019 roku na terenie gminy odłowiono i oddano do schroniska 12 psów, 1 kota oraz 

przeprowadzono 69 zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących lub dzikich kotów. 

Ponadto zapewniono opiekę zwierzętom dziko żyjącym tj. 1 nietoperz / 2 sarny. 

 

Tabela 31. Ilość zwierząt odłowionych i poddanych sterylizacji/kastracji na terenie gminy z podziałem na sołectwa 

 

Miejscowość Ilość zwierząt odłowionych Ilość zwierząt poddanych 

sterylizacji/kastracji 

Wygoda 2 3 

Kijas 0 0 

Wąsosz 0 1 

Łaziec 0 8 

Rększowice 3 1 

Hutki 1 1 

Jamki 2 1 

Kowale 0 0 

Korzonek 0 3 

Leśniaki 0 1 

Kopalnia 1 1 

Aleksandria Pierwsza 5 3 

Aleksandria Druga 3 2 

Konopiska 3 7 

Walaszczyki 0 0 
 

W wyniku tego w 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 65.877,00 zł w tym: 

 9.620,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji wolno żyjących lub dzikich kotów 

 43.050,00 zł na odłowienie i przekazanie bezpańskich psów do schroniska 

 5.166,00 zł na zapewnienie opieki dziko żyjącym zwierzętom 

 6.565,00 zł na zapewnienie całodobowej gotowości do świadczenia opieki weterynaryjnej 

 1.476,00 zł za zapewnienie miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych 

 W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 50.712,10 zł. W roku 2018 koszty wyniosły 

40 571,80 zł. 

Należy zauważyć, że przykładowe ceny jednostkowe poszczególnych usług związanych  

z opieką nad bezdomnymi zwierzętami kształtowały się w 2020 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% 
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 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 

 

W 2019 r. ceny kształtowały się na tym samym poziomie  co w roku 2020.  

 
Wykres 17. Procentowy udział wydatków na ochronę zwierząt na terenie gminy w roku 2020 

 
 

6. EDUKACJA 

6.1. SIEĆ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNA 

Na terenie Gminy Konopiska znajduje się 8 placówek publicznych prowadzonych 

przez JST oraz 2  przedszkola niepubliczne. 

Poniżej przedstawiono łączną liczbę dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych,                     

(z uwzględnieniem wychowania przedszkolnego), dla których gmina jest organem 
prowadzącym.  

Tabela 32. Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020 (SIO stan na 30.09.2019 r.) 

Nazwa placówki 

Liczba 

dzieci  

w SP 

Liczba dzieci  

w przedszkolach 

Liczba dzieci  

w oddz. 

przedszkolnych 

Razem 

ZSP Hutki 49          37 - 86 

SP Jamki – Korzonek 67 - 24 91 
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ZSP Kopalnia 88 31 - 119 

ZSP Rększowice 78 45 - 123 

SP Konopiska 277 - - 277 

SP Łaziec 58 - 23 81 

ZSP Aleksandria 168 49 - 217 

PP Konopiska - 131 - 131 

Razem 785 293 47 1 125 

  

Tabela 33. Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 (SIO stan na 30.09.2018 r.) 

Nazwa placówki 

Liczba 

dzieci  

w SP 

Liczba dzieci  

w oddz. 

gimnazjalnych 

Liczba dzieci  

w przedszkolach 

Liczba dzieci  

w oddz. 

przedszkolnych 

Razem 

ZSP Hutki 39 15 33 - 87 

SP Jamki – Korzonek 67 - - 25 92 

ZSP Kopalnia 87 - 47 - 134 

ZSP Rększowice 85 - 49 - 134 

SP Konopiska 285 154 - - 439 

SP Łaziec 61 - - 25 86 

ZSP Aleksandria 162 16 50 - 228 

PP Konopiska - - 100 - 100 

Razem 786 185 279 50 1300 

 

Jak można zauważyć w tabeli porównawczej, w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach 

na terenie gminy uczyło się więcej 175 dzieci. W tym przypadku obserwowany spadek liczby 

uczniów nastąpił po przeprowadzeniu reformy, kiedy zlikwidowano gimnazja. W tabeli 

porównawczej zostali jeszcze ujęci uczniowie z ostatniego rocznika gimnazjum.  W obecnym 

systemie edukacji dzieci w tym wieku uczą się już w szkołach średnich. 

Poniżej ukazano zatrudnienie nauczycieli z podziałem na liczbę etatów  

w poszczególnych szkołach gminy Konopiska. 

 

 

 

 

 

. 
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Wykres 18: Etaty nauczycieli w podziale na szkoły  w roku szkolnym 2019/2020, etaty subwencyjne i niesubwencyjne 

łączna liczba (SIO stan na 30.09.2019r.)  

 

 

 

 Publiczne przedszkole w Konopiskach 11,21etatu 

 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach - 34,5 etatu 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu -  14,85 etatu 

 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach – Korzonku - 13,78 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii – 21,19 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni - 13,93 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach - 12,53 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. T. Kościuszki w Rększowicach – 11,56 etatu 
 

Poniżej przedstawiono tylko etaty subwencyjne, z pominięciem wychowania 

przedszkolnego, uwzględniając jedynie nauczanie w oddziale „0” (współczynnik 6 –

latków) i szkołach podstawowych.  
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Wykres 19. Etaty nauczycieli w podziale na szkoły  w roku szkolnym 2019/2020, etaty subwencyjne,  

(stan SIO na 30.09.2019r.) 

 

 Publiczne przedszkole w Konopiskach 2,69 etatu 

 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach - 34,5 etatu 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu -  13,5 etatu 

 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach – Korzonku – 11,93 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii – 18,66 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni – 11,24 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach – 11,11 etatu 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. T. Kościuszki w Rększowicach – 9,87 etatu 
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Poniżej przedstawiono wykres obrazujący zatrudnienie nauczycieli ze względu  

na wymiar (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni). 

 

Wykres  20. Zatrudnienie nauczycieli w zależności od wymiaru etatu w roku szkolnym 2019/2020 

(SIO stan na 30.09.2019r.) 

 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: 118 etatów (88%)  

 Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze: 15,55 etatów (12%) 

 Razem etaty: 133,55 (100%) 

 

Wykres 21. Zatrudnienie nauczycieli w zależności od wymiaru etatu w roku szkolnym 2018/2019  

(SIO stan na 30.09.2018r.) 

 

 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: 117 etatów (86%)  

 Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze: 18,85 etatów (14%) 

 Razem etaty: 135,85 (100%) 
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Poniżej przedstawiono zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych z pominięciem 

wychowania przedszkolnego, uwzględniając jedynie nauczanie w oddziale „0” w podziale  

na stopnie awansu zawodowego. 

 

Wykres 22. Etaty nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w rozbiciu procentowym  

w roku szkolnym 2019/2020, etaty subwencyjne  (SIO stan na 30.09.2019r.) 

 

 Nauczyciel stażysta: 5%  

 Nauczyciel kontraktowy:11%  

 Nauczyciel mianowany: 7%  

 Nauczyciel dyplomowany: 77%  
 

 

Poniżej w tabelach przedstawiono średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego, dla porównania zamieszczono dane średnich 

wyników dla województwa i dla powiatu.  

 

Tabela 34. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

Opis Średnia 

wojewódzka 

Średnia 

powiatowa 

Średnia 

gminna 

Język polski 59,29% 60,67% 65,74% 

Matematyka 45,67% 47,17% 54,95% 

Język angielski  55,24% 52,21% 62,07% 
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Dane porównawcze z raportu za rok 2019: 

Tabela 35.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

Opis Średnia 

wojewódzka 

Średnia 

powiatowa 

Średnia 

gminna 

 

 
Język polski 64,12% 67,29% 72,05% 

Matematyka 44,74% 48,27% 55,39% 

Język angielski  60,23% 60,16% 70,04% 

 

Poniższe tabele ukazują, jak kształtuje się liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach 

wychowania przedszkolnego. Ogólna liczba dzieci nie zmniejszyła się, jednak można 

zauważyć mniejszą liczbę dzieci w nauczaniu w oddziale „0”. 

 

Tabela 36.  Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych (stan SIO na 30.09.2019r.) 

Nazwa placówki 
Liczba dzieci poniżej 

„O”/oddział 

Liczba dzieci 

,,O”/oddział 
Razem 

PP Konopiska 103/4 28/2 

 

131/6 

ZSP Aleksandria 39/1 10/1 49/2 

ZSP Hutki 28/1 9/1 37/2 

ZSP Kopalnia 22/1 9/1 31/2 

ZSP Rększowice 34/1 11/1 45/2 

SP Łaziec 13/0,5 10/0,5 23/1 

SP Jamki – Korzonek 17/0,5 7/0,5 24/1 

Razem 256/9 84/7 340/16 

 

Tabela 37. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych (stan SIO na 30.09.2018 r.) 

Nazwa placówki 
Liczba dzieci poniżej 

„O”/oddział 

Liczba dzieci 

,,O”/oddział 
Razem 

PP Konopiska 67/3 33/2 

 

100/5 

ZSP Aleksandria 37/1 13/1 50/2 

ZSP Hutki 28/1 5/1 33/3 

ZSP Kopalnia 32/2 15/1 47/3 

ZSP Rększowice 36/1 13/1 49/2 

SP Łaziec 19/0,5 6/0,5 25/1 

SP Jamki – Korzonek 17/0,5 8/0,5 25/1 

Razem 236/9 93/7 329/16 

 

Poniżej zawarto informacje na temat liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych. 
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Tabela  38. Liczba dzieci w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2019/2020 (stan SIO na 30.09.2019 r.) 

Nazwa placówki Liczba dzieci poniżej 

„O”/oddział 

Liczba dzieci 

,,O”/oddział 
Razem/oddział 

I NP Oxford for Kids 29/1 

 

3/1 

 

32/2 

NP. Klaretyńskie Antoś 32/2 5/1 37/3 

Razem 61/3 8/2 69/5 

Dane porównawcze z raportu za rok 2019: 

Tabela  39. Liczba dzieci w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019  (stan SIO na 30.09.2018 r.) 

Nazwa placówki Liczba dzieci poniżej 

„O”/oddział 

Liczba dzieci 

,,O”/oddział 
Razem/oddział 

I NP Oxford for Kids 35/1 

 

5/1 

 

40/2 

NP. Klaretyńskie Antoś 23/2 12/1 35/3 

Razem 58/3 17/2 75/5 

 

6.2. POZIOM WYDATKÓW NA OŚWIATĘ  

Koszty funkcjonowania oświaty w 2020 r. obejmują wydatki bieżące, na które wydatkowano 

17 372 629,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 850 044,39 zł. Ogółem  

w 2020 r. na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką 

wychowawczą poniesiono wydatki w wysokości 18 222 673,46 zł. 

Tabela 40. Finansowanie wydatków na oświatę w 2020 r. 

Opis 
Finansowanie wydatków 

bieżących 

Finansowanie wydatków 

majątkowych 

Subwencja na 2020 r.         10 210 223,00 zł (58,77%)                               -   zł  

Dotacje i dopłaty           1 203 379,05 zł (6,93%)              500 000,00 zł (58,82%) 

Budżet gminy           5 959 027,02 zł (34,30%)              350 044,39 zł (41,18%) 

Razem         17 372 629,07 zł               850 044,39 zł  

 

W 2019 r. na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką 

wychowawczą poniesiono wydatki w wysokości 21 444 985,24 zł. 

Tabela 45. Finansowanie wydatków na oświatę w 2019 r. 

Opis 
Finansowanie wydatków 

bieżących 

Finansowanie wydatków 

majątkowych 

Subwencja na 2019 r. 9 860 204,00 zł (53,64%) - 

Dotacje i dopłaty 1 743 291,95 zł (9,48%) 803 262,52 zł (26,23%) 

Budżet gminy 6 779 591,10 zł (36,88%) 2 258 635,67 zł (73,77%) 

Razem 18 383 087,05 zł 3 061 898,19 zł 

 

W zakresie roku 2018 wydatki na funkcjonowanie oświaty w Gminie Konopiska zamknęły 

się w kwocie 17 605 596,83 zł.  
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Tabela 46. Finansowanie wydatków na oświatę w 2018 r. 

Opis 
Finansowanie wydatków 

bieżących 

Finansowanie wydatków 

majątkowych 

Subwencja na 2018 r. 9 044 545,00 zł (57,62%) - 

Dotacje i dopłaty 1 404 968,35 zł (8,95%) 214 005,46 zł (11,21%) 

Budżet gminy 5 247 315,05 zł (33,43%) 1 694 762,97 zł (88,79%) 

Razem 15 696 828,40 zł 1 908 768,43 zł 

 

Wykres 23. Finansowanie wydatków bieżących zadań oświatowych w latach 2018–2019 

 

 

W roku 2020 na wydatki bieżące w zakresie oświaty gmina poniosła mniejsze koszty niż  

w 2019 roku m.in. z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19),  

i działania Rządu pozwalające Płatnikom na mniejsze wpłaty do ZUS z tytułu składek  

w wysokości 50% przez miesiące III-V 2020 roku, co uczyniło kwotę ponad 600 tys. zł 

mniejszych wpłat.  

Gdyby Gmina nie miała ulgi w postaci 50% wpłaty składek do ZUS przez 3 miesiące, w 2020 

roku wydatki gminy wyniosłyby 5 560 tys. zł i stanowiły 36,49% udziału w finansowaniu 

oświaty. 

Aby utrzymać finansowanie wydatków oświatowych z subwencji na poziomie lat 

poprzednich, a szczególności roku 2018 w wielkości 57,62% Gmina Konopiska winna 

otrzymać subwencję oświatową w wysokości 10 361 220,00 zł, czyli o 150 997,00 zł większą 

niż w rzeczywistości otrzymała. Co przekłada się na przesunięcie kolejnych kosztów 

utrzymania oświaty na barki samorządów. 
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6.3 OSIĄGNIĘCIA  

 

W 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej odbywało się mniej konkursów  

i przeglądów. Jednak niejednokrotnie formuła konkursów była zmieniona i dostosowana  

do obostrzeń i przepisów związanych z COVID -19, co pozwoliło uczniom na udział  

i zaprezentowanie się.  

Uczniowie szkół brali udział w licznych konkursach o różnej tematyce i  charakterze, były to: 

przeglądy, festiwale, turnieje wiedzy, konkursy plastyczne, recytatorskie, czytelnicze, a także 

przedmiotowe, przyrodnicze, ekologiczne i nt. zdrowia. Uczniowie mają osiągniecia nie tylko 

w rywalizacji międzyszkolnej na terenie gminy Konopiska, ale też na szczeblu powiatowym  

i ogólnopolskim. Szkoły mogą pochwalić się laureatami  

 

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie: 

ZSP Hutki:  

- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Kapsuła czasu”, 

 

SP Łaziec: 

- bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 

 

ZSP Kopalnia: 

- trzech laureatów 3 stopnia Olimpiady Wiedzy z Języka angielskiego Archimedes Plus, 

 

ZSP Aleksandria: 

- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 

- bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 

 

SP Konopiska: 

- laureat Ogólnopolskiego Konkursu ,,Orzeł matematyczny” 

- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Mój wymarzony lizak”. 

 

Konkursy wojewódzkie: 

ZSP Hutki: 

- Wicemistrz XI edycji  Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać 

Mistrzem pióra”, 

ZSP Rększowice: 

- II miejsce XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać 

Mistrzem pióra” 

- I Miejsce w XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Świat Malowany Plasteliną 

„Mój wymarzony prezent”(przedszkole) 

- III miejsce XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – Świat malowany plasteliną 

(szkoła), 

 

SP Konopiska: 

- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim ,,Twój talent szansą na lepszy świat” 

- II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Śląska w Minisiatkówce trójek  o Puchar Kinder 

Joy of moving. 
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Konkursy międzypowiatowe, powiatowe, międzyszkolne: 

ZSP Hutki: 

- II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym Anioł 2020 w kategorii : 

przedszkola i klasy 0 praca zbiorowa 

- wyróżnienie za wykonanie najlepszej pracy w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym 

"Pamiętamy i dokarmiamy" w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy IV-VIII, 

ZSP Rększowice: 

- I miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym Anioł Grupa Młodsza 3-4 – 

latki  

-3 razy II miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym Anioł  

- III miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym Anioł  

- wyróżnienie w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym Anioł 

- II miejsce Grupa Młodsza 3-4 – latki Wyróżnienie w Międzypowiatowym Konkursie 

Plastycznym na „Koszyczek Wielkanocny” 

- Wyróżnienie Grupa Starsza 5-6 – latki w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na 

„Koszyczek    Wielkanocny” 

- Wyróżnienie w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na „Koszyczek Wielkanocny”, 

 

SP Łaziec: 

- III miejsce w Powiatowym Konkursie „Przegląd Kolęd i Pastorałek” ZSP Aleksandria 

- V Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Łazy 2020  

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Piosenki o Świętym Janie Pawle II  

- Wyróżnienie w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Koszyczek Wielkanocny”  

w kat. Przedszkola i kl.0 

- I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie na Kartkę Walentynkową  

- wyróżnienie w Międzypowiatowym Konkursie na projekt kartki walentynkowej, 

 

SP Jamki – Korzonek: 

- I miejsce w XII Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu 

Częstochowskiego w kategorii klas I-IV 

- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Aleksandrii 

- II miejsce w I Powiatowym Konkursie Piosenki Ludowej dla kl. I-III ,,Folkowizja"  

w Częstochowie 

- II miejsce w IV Archidiecezjalno-Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Tu 

wszędzie jest moja Ojczyzna” 

- II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Aleksandrii 

- III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym ,,Anioł" w kategorii pracy 

indywidualnych klas I-III 

- III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym ,,Anioł" w kategorii pracy 

zbiorowej klas I-III 

- III miejsce w Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Świąteczna choinka, 

świąteczny stroik" w SP nr 24 w Częstochowie 

- III miejsce w Powiatowym XV Festiwalu Piosenki Europejskiej w Konopiskach 

- III miejsce w IV Archidiecezjalno-Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Tu 

wszędzie jest moja Ojczyzna” 

- Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Aleksandrii, 

 

ZSP Kopalnia 

-  II miejsce w II  Powiatowym Konkursie ‘Master of English Spelling – Mistrz Ortografii 

Języka Angielskiego”,  
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ZSP Aleksandria  

- 2 razy II  miejsce w  Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  

-III miejsce w  Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek   

- III miejsce chłopców w Igrzyskach Powiatu Częstochowskiego szkół w tenisie stołowym  

-I miejsce w międzyszkolnym konkursie literacko-plastycznym,  

 

SP Konopiska: 

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Uśmiech dla służb”- Hanna Kowalik  

- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Siatkówce-turniej eliminacyjny  

- I miejsce w XIX  Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym “Anioł”  

- II miejsce w XIX  Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym “Anioł”  

- II miejsce w I Powiatowym Konkursie ,,Matematyczno - Przyrodniczym Stacje Badawcze”  

- II miejsce w Powiatowym Konkursie “W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”  

- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej  

- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Kolęd  

- wyróżnienie w Powiatowym Mini Euro Vision  

- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Piosenka jest dobra na wszystko”  

- wyróżnienie Powiatowego Zrzeszenia LZS za lekkoatletyczne osiągnięcia sportowe  

- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

"Gore gwiazda Jezusowi..." , 

Przedszkole Konopiska: 

- I miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym ANIOŁ 2020 – (kategoria: 

przedszkola i klasy O, praca zbiorowa), 

- Nagroda w konkursie ,,Papierowy Świat” 

- III miejsce w Konkursie Recytatorskim w grupie wiekowej 4-latki  

- III nagroda w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Anioł” 2020 r. (kategoria 

przedszkola i klasy 0-praca zbiorowa) 

- III miejsce w konkursie plastycznym „Kartka walentynkowa” 

- Wykonanie ozdoby świątecznej w XIII Konkursie na wieczernikową choinkę - Jasna Góra 

- 2xIII miejsce w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na Projekt Kartki 

Walentynkowej - Konopiska 2020. 

 

Konkursy regionalne: 

ZSP Hutki: 

- Nagroda Publiczności Wirtualnej w  Regionalnym Konkursie  Piosenki Polskiej „Ukryte 

Talenty”  

- II miejsce  w kategorii- grupy wokalno-instrumentalne w  Regionalnym Konkursie  Piosenki 

Polskiej „Ukryte Talenty”, 

 

Konkursy gminne: 

ZSP Hutki: 

- I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym z Języka Angielskiego „MY DREAM 

CHRISTMAS”, 

- wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym z Języka Angielskiego „MY DREAM 

CHRISTMAS” 

- II miejsce  w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej 

- wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Piękna Polska” 
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- III miejsce w Memoriale im. Ireny Szewińskiej, 

ZSP Rększowice: 

- I Miejsce  w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Piękna Polska” 

- Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Piękna Polska” 

- II Miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym z Języka Angielskiego „MY DREAM 

CHRISTMAS” 

- 2 Wyróżnienia w Gminnym Konkursie Plastycznym z Języka Angielskiego „MY DREAM 

CHRISTMAS”, 

 

SP Łaziec: 

- II miejsce w Gminnym Konkursie Piłki Nożnej 

- II miejsce dla SP Łaziec w Gminnym Konkursie Piłki Halowej Chłopców szkół 

podstawowych Gminy Konopiska 

- III miejsce w Gminnym Konkursie Lekkoatletycznym 

- I miejsce – Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej w kat. 6-latki SP Jamki – Korzonek- 

ZSP Aleksandria 

- 2 razy II  miejsce w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej 

- II miejsce w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej 

- II miejsce w V Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Piękna Polska”, 

 

SP Jamki – Korzonek: 

- I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS 

- I miejsce w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej w Konopiskach. 

- II i III miejsce w biegu na 100 m kobiet w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych 

- II miejsce w biegu na 300 m mężczyzn w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych 

- II miejsce w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej w Konopiskach 

- III miejsce w rzucie piłeczką palantową mężczyzn w Gminnych Zawodach 

Lekkoatletycznych 

- III miejsce w biegu na 100 m mężczyzn w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych 

- Wyróżnienie w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej w Konopiskach, 

 

SP Konopiska: 

- II miejsce w Wirtualnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej  

- II miejsce w Memoriale im. Ireny Szewińskiej, 

 

PP Konopiska 

-II miejsce w V Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej ,,Piękna Polska”. 

Programy, projekty, akcje: 

 

Szkoły i przedszkola uczestniczyły w różnych programach, akcjach i projektach o szerokiej 

tematyce. Były to przede wszystkim programy edukacyjne, ekologiczne, prozdrowotne,  

poprawiające bezpieczeństwo, budujące więzi społeczne otwierające na świat. 

Szkoły realizowały projekty samodzielnie lub we współpracy ze stowarzyszeniami 

 i organizacjami lokalnymi: 

 

SP Hutki 

-Erasmus+ projekt pt. "Taste of life"- KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany 

dobrych praktyk  
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-Erasmus + "Nasza szkoła-nasza przyszłość" edukacja szkolna-KA1 „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” 

-„Dzień Dobrego Słowa"  

- Projekt edukacyjny "Zaprogramuj Przyszłość"-uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą 

się podstaw programowania i rozwijają umiejętności cyfrowe w praktyce 

 - Dzień Bezpiecznego Internetu 

- „Ratujmy i uczmy ratować” akcja szkoleniowa  pomocy przedmedycznej 

- Europejski Dzień Języków  

- Ogólnopolska akcja „Akademia bezpiecznego Puchatka” 

- Ogólnopolska wymiana pocztówkowa- jedna z ciekawszych form komunikowania się  

- Program edukacyjny Przygotujmy lepszy świat 

- Święto Drzewa  programem edukacji ekologicznej, 

 

ZSP Rększowice 

- Europejski Tydzień Sportu 

- Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” 

- Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców w domu” 

- Projekt ,,Wiem i Potrafię” 

- Program Przyjaciele Zippiego 

- Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” 

 - Program Edukacyjny „Trzymaj formę” 

 - Program „ SKS w szkole” 

- CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania 

- Program InstaLing 

- Innowacja pedagogiczna „Doświadczaj, odkrywaj, badaj” 

- Dzień Kropki 

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

- Ogólnonarodowa Akcja Narodowe Czytanie 

- Zajęcia on-line e-Naukobus realizowane w ramach programu „Nauka dla Ciebie” -

wspólnego Programu Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

- Być jak Ignacy – program naukowy 

- Przystąpienie do Programu Edukacyjnego „Przygody kota Ciepłosława” PGE Energia 

Ciepła 

- Ogólnopolska akcja Lasów Państwowych ,,sadziMY” 

- Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej dla Uczniów klas IV Szkół 

Podstawowych „Bieg po zdrowie” 

- Ogólnopolska Akcja „Bicie rekordu w prowadzeniu RKO” 

- Ogólnopolski Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” 

- Ogólnopolski Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” 

- Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych Twoje Dane 

Twoja Sprawa 

- Projekt edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

 

SP Łaziec 

-„Dzieci Uczą Rodziców” projekt edukacyjny dla przedszkoli i kl. I-III 

- Ogólnopolski edukacyjny projekt czytelniczy dla klas I-III „Czytam z klasą, lekturki spod 

chmurki” 

- Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz  

w Internecie „Akademia bezpiecznego Puchatka”  

- Projekt edukacyjny „Żyj zdrowo i sportowo” – oddział przedszkolny  

- Ogólnopolski projekt edukacyjny „EKO LUDEK”  

- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”  

http://www.zsphutki.pl/aktualnosci/448-ogolnopolska-wymiana-pocztowkowa
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- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”  

- Szkoła realizuje również krótkie projekty w eTwinning, np. Dzień Kropki  

- projekt z okazji 100 rocznicy urodzin naszego Patrona – Jana Pawła II  

- Erasmus+ Akcja 1, projekt pt. „Nasza wiedza kluczem do Europy”  

- „Green Class” - projekt English Teaching, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - 

Innowacja Insta.Ling - nauka słownictwa z języka angielskiego  

- Projekt grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego od 01.10.2020 

- Innowacja pedagogiczna w zakresie organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w postaci szkolnego klubu Ortograffiti  

- Projekt edukacyjny „Poszukiwacze Patentów – poznaj polskie wynalazki, które podbiły 

świat”  

-Projekt edukacyjny „Działaj z ImPETem” na rzecz ochrony środowiska i ekologii  

- Państwowy Instytut Badawczy NASK, operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

przekazał dla szkoły Pakiety Multimedialne OSE (tablety z Internetem mobilnym), 

 

SP Jamki – Korzonek 

- program Kraina Muzyki pt. „Muzyka to matematyka" 

- program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Realizacja w kl. II-III 

- program ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”  

- program edukacyjny „Szkolne Przygody Fajniaków” 

- projekt  e Twinning:  ,,Unusual Easter eggs and  decorations” - ,,Niezwykłe wielkanocne 

jajka i dekoracje” 

- Projekt programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Wiem, skąd jestem”- Program edukacyjny 

dla klas I-III - ,,Szkolne Przygody Fajniaków”. Celem programu jest pokazanie dzieciom 

piękna natury, rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia 

-Inne programy realizowane co roku: ,,Trzymaj Formę”, ,,Program dla szkół” 

- akcje: ,,Laurka dla Medyka”, Światowy Dzień Autyzmu -,,Oni są wśród nas”, 

 

ZSP Kopalnia 

- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

- „Program dla szkół” 

- Akcja „Marzycielska Poczta” , która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek  

do chorych dzieci z całej Polski 

- udział w akcji Sprzątania Świata, 

 

ZSP Aleksandria 

- projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów PO WER” Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji, pt. „As fit as a fiddle”, czyli „Zdrowy jak ryba” realizowany w partnerstwie ze 

szkołą w Grecji (nie został ukończony, mobilności  młodzieży nie odbyły się z powodu 

pandemii) 

- projekt „ Pusta klasa – łowcy przygód” 

- projekt edukacyjny  Fundacji PZU pt. ,,Otwórz się na  kulturę”  

- organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Przedszkolak w świecie wartości” 

-  projekt edukacyjny „Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa”. Udział  

w ogólnopolskiej akcji MEN-„Szkoła Pamięta” 

- projekty e Twinning: „Kartka dla Polski 2020”, „Acts of kindness/peacejam”, „Take me 

seriously”, „At a European table” „Change of habits”, 

- „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas” konkurs plastyczno – multimedialny 

zorganizowany przez lokalnych aktywistów -Nieformalną Grupę Martens, 
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SP Konopiska: 

-KA1 Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości 

-KA2 Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi 

-KA 2 Szykuj się na przyszłość 

-projekt „Dobre maniery na co dzień”  

- projekt ,,Przygotujmy lepszy świat” 

- „Dzieci Uczą Rodziców” 

- projekt ,,Smacznie, zdrowo i sportowo” 

- „Światowy dzień tabliczki mnożenia” 

-  projekt „Patriotyzm, zdrowie, przyszłość” – „Jak zwyciężać ze stresem” 

- udział w projekcie „Zielona pracownia”, projekt edukacyjny „Zakręceni na Eko” 

- prowadzenie innowacji pedagogicznej  „Świat w zasięgu ręki” 

- udział w Szkolnym Projekcie Edukacyjnym „Tydzień Papieski” pod hasłem – JAN PAWEŁ 

II – TOTUS TUUS w nawiązaniu do XX Dnia Papieskiego 

- Dzień Matematyki i Dzień Liczby Pi 

- „Podziękowania dla medyka Superbohatera” 

- udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

- bicie Rekordu Świata w największej lekcji wf on-line  

- XI edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka 

- „Żyj zdrowo i kolorowo”  

- realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego” 

- udział w Ogólnopolskiej Akcji „Św. Mikołaj dla Seniora” 

- udział w akcji Sprzątania Świata, której głównym patronem jest Fundacja Nasza Ziemia 

pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" 

- Narodowe Czytanie - „Balladyna" Juliusza Słowackiego 

- udział w akcji Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 

 

Przedszkole  Konopiska: 

- Idź Ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa 

- Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 

- program Wychowania Przedszkolnego 2020/2021 WIEM I ROZUMIEM-DBAM  

O PRZYRODĘ 

- program ,,Poznaję zawody. Planuję swoją przyszłość” 

- EUROPE Code Week  2020 

- V edycja programu Uczymy Dzieci Programować 

- program Poszukujemy wartości z Uczymy Dzieci Programować edycja VI 

- Kartka dla medyka 

- Wymiana pocztówkowa między przedszkolami z całej Polski 

- Dzieci Uczą Rodziców, 

 

Wszystkie szkoły uczestniczyły w akcjach patriotycznych wspartych przez ministerialny 

program „Niepodległa” 

- „Nadzieja. Zwycięstwo"  

- „Szkoła do hymnu”  

- Szkoła pamięta”, 

 

Wszystkie szkoły i przedszkola brały  udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych  

takich jak: 

 

- ”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”  

- „Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Kresach”, 
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Ponadto szkoły włączały się w różne inne akcje pomocowe i kampanie społeczne 

- „Świąteczne Kartki Dobroczynne”- SP Konopiska 

- „Edukujemy-Pomagamy”- SP Konopiska 

- zbiórka nakrętek dla wsparcia konkretnych osób  - SP Konopiska, SP Łaziec, SP Jamki - 

Korzonek 

- „Żonkilowe Pola nadziei” - ZSP Rększowice, SP Łaziec, ZSP Kopalnia, SP Jamki - 

Korzonek 

- świąteczna pomoc osobom samotnym i starszym zamieszkującym w Aleksandrii - ZSP 

Aleksandria 

- zbiórka suchej i mokrej karmy, przysmaków, misek, smyczy, koców i kołder dla 

bezdomnych zwierząt ze schroniska -  ZSP Kopalnia, SP Konopiska, SP Łaziec 

- „Góra Grosza” - ZSP Kopalnia, SP Łaziec 

- akcja charytatywna „Zielona książka” z Auchan Częstochowa na rzecz Częstochowskiego 

Hospicjum - SP Łaziec. 
 

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. 

Zatrudnienie na umowę o pracę w 2020 r. było następujące: 

1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 

1 x 4/5 etatu główny księgowy, 

1 x 1etat specjalista do spraw kadr i płac, 

4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni, 

2 x 1/2 etatu (pracownik gospodarczy), 

2 x ¾ etatu (plastyk, referent ds. kultury),   

1 x 1 etat kierowca - konserwator 

1 x 1 etat sprzątaczka. 

Ilość zatrudnionych pracowników – 13 osób  co stanowi 11,30 etatu. 

2. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami: 

- Gminny Zespół Śpiewaczy 

- Gminny Zespół KGW, Zespół „Konopielki” 

- Szkółka Muzyczna 

- Sekcja Siatkówki 

- Sekcja Koszykówki 

- Mażoretki „SZYK” 

- Zespół tańca nowoczesnego 

- Zespół tańca jazzowego 

- zajęcia z osobami niepełnosprawnymi 

- Animatorzy Orlików – 2 osoby – umowy zlecenie  

 

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  
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 Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich, 

Zespołem Śpiewaczym, Orkiestrą Dętą OSP Konopiska, OSP) 

 Redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „Pasma” 

 Organizacja imprez i uroczystości gminnych  

Prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych  

 Zespół Ludowy „Konopielki” (2 grupy) 

 Zespół Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Konopiska 

 Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska 

 Zespół Mażoretek „Szyk” (3 grupy) 

 Zajęcia tańca Hip-Hop (2 grupy) 

 Zajęcia tańca Breakdance 

 Zajęcia tańca Jazzowego  

 Zajęcia tańca nowoczesnego  

 Nauka gry na instrumentach  

 Zajęcia plastyczne 

Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport  

 Siatkówka  

 Koszykówka  

 Lekkoatletyka 

Organizacja imprez/wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 

 WOŚP (współorganizator) 

 Noworoczny Koncert Kolęd „Konopielki i Przyjaciele” 

 Organizacja zajęć dla dzieci w ferie zimowe 

 Szachowe Mistrzostwa Gminy Konopiska 

 Dzień Kobiet – koncert 

 Organizacja zajęć - Wakacje dla dzieci 

 Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej 

 Mistrzostwa Gminy Konopiska w Tenisie Ziemnym 

 Wirtualny Bieg o Monte Cassino 

 Mityng Lekkoatletyczny dla każdego 

 Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych FSR (użyczenie terenu 

pod imprezę) 

 Finał Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych FSR (użyczenie terenu pod 
imprezę) 

 Wojewódzki Dziecięcy Memoriał Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej 

 Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych 

 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szermierce – współorganizator  

 Święto Konopisk   

 Bieg Jesienny – online 

 Gminne Święto Niepodległości 

      

Organizacja konkursów  

 Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł” 

 Wirtualny Konkurs Piosenki Wakacyjnej 

 Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową 

 Gminny Konkurs Piosenki  
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Działania promocyjne gminy  

- administrowanie stroną Urzędu Gminy Konopiska, gminnym FB, FB GCKiR, 

- opracowywanie materiałów tekstowych, graficznych, fotorelacji z wydarzeń,  

- opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia, foldery, ulotki) 

- przygotowywanie materiałów promocyjnych filmowych,  

- stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, powiatowych, 

wojewódzkich, jak i krajowych  

 

 

 

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). 

 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 i rozgrywki szachowe, zajęcia 
gry na instrumentach muzycznych, garderoba zespołów GCKiR, zajęcia sportowe  

i artystyczne). 

 

7.1.1. 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 

atrakcjami turystycznymi i walorami krajobrazowymi. Wydarzenia organizowane przez 

GCKiR są także doskonałą okazją do zintegrowania mieszkańców i zaproponowania im 

ciekawego spędzenia czasu oraz aktywizowania do działań na rzecz rozwoju naszej małej 

ojczyzny. W 2020 roku zostały zorganizowane między innymi: 

 

 Niebiański koncert kolęd i pastorałek 

W niedzielę 19 stycznia 2020r. w Kościele pw. św. Walentego w Konopiskach odbył się 

koncert kolęd i pastorałek „Konopielki i Przyjaciele”. Koncert swym patronatem objął Wójt 

Gminy Konopiska Jerzy Żurek. 

Pośród znamienitych gości, którzy swą obecnością uświetnili wydarzenie byli: Senator RP 

Ryszard Majer, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, który przybył wraz z asystentem 

Bartoszem Półrolnikiem, Redaktor Naczelna Gazety Częstochowskiej Urszula Giżyńska, 

Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek, Przewodniczący Rady Gminy Edward Bałdyga, 

Zastępca Wójta Iwona Lisek, Radni Gminy Konopiska oraz Dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury i Rekreacji Marcin Kowalski. 

Zespół „Konopielki” do świątecznego repertuaru przygotowała choreograf Ewa Błaszczyk. 

Bliskie sercu melodie – zarówno kolędy jak i pastorałki pozwoliły publiczności na ponowną, 

radosną celebrację wyjątkowej atmosfery jaka towarzyszy obchodom świąt Bożego 

Narodzenia. Publiczność doceniła zaangażowanie młodych wykonawców nagradzając 

prezentacje wszystkich utworów gromkimi brawami.  

Jako drugi zaprezentował się zespół „Lady’s Voice”. Wspaniałe Trio byłych solistek zespołu 

„Śląsk” przedstawiło widowni ciekawe aranżacje znanych kolęd ukazując swe 

niepowtarzalne, wokalne umiejętności. Niesłabnące brawa świadczyły o tym, że zespół 

zdobył tego wieczoru szczere uznanie widzów.    

O.Muc/ GCKiR 
 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 80 

 Dzień Kobiet w Konopiskach 

W sobotę 7 marca w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach odbył się coroczny Gminny 

Dzień Kobiet. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników i o otoczkę wydarzenia, 

proponując darmowe skorzystanie z maszyny masującej – „Studio Figura”, analizy składu 

ciała – „Fitness Boronów” czy kosmetyków od „Oriflame”. 

Życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim Paniom złożyli Wójt Gminy Konopiska Jerzy 

Żurek oraz Przewodniczący Rady Gminy Konopiska Edward Bałdyga. Aby tradycji stało się 

zadość Panie zostały obdarowane wyśmienitymi słodyczami, którymi w imieniu Pana Wójta 

częstowali Panowie Andrzej Jarosz i Krzysztof Kruk. 

Wieczór rozpoczęła para tancerzy mistrzowskiej międzynarodowej klasy tanecznej „S”  

w osobach Agnieszki Galewicz i Dariusza Kierata, którzy w pięknych i ciekawych 

choreografiach zaprezentowali cztery pokazy tańców tj. walc angielski, foxtrot, quickstep 

oraz tango. 

Gwiazdą wieczoru, na którą z podekscytowaniem czekała w dużej mierze damska część 

publiczności był znakomity piosenkarz Alexander Martinez. Niebywały talent wokalny, 

znakomite warunki głosowe umożliwiają mu swobodne poruszanie się we wszystkich 

gatunkach muzycznych od muzyki pop, rock, jazz na klasyce skończywszy. W swoim 

występie zaprezentował utwory takich gwiazd jak: Frank Sinatra, Louis Armstrong, Andrea 

Bocelli oraz zespołów takich jak: Europe, Modern Talking czy Gipsy Kings. 

Publiczność była wniebowzięta do tego stopnia, że zaaranżowała „wężyka” do którego 

zaproszono wójta, aby wspólnie bawić się w rytm przebojów wykonywanych przez Alexa. 

Artysta nawiązał wspaniały kontakt z odbiorcami, wspólnie celebrując sobotnie wydarzenie. 

Po koncercie odbyła się loteria z nagrodami, którymi były bon do Studio Figura  

w Konopiskach oraz karnety do Fitness Boronów. Siedem szczęśliwych Pań zostało 

uhonorowanych nagrodami. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na 

słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. 

GCKiR 

 

 Pierwszy Dziecięcy Memoriał im. Ireny Szewińskiej 

 

W dniu 30.09.2020r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Konopiskach odbył się Pierwszy 

Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej. Organizatorem zawodów była Gmina Konopiska 

wspólnie z Regionalną Radą Olimpijską w Częstochowie oraz Fundacją im. Ireny 

Szewińskiej. W ramach zawodów rozegrano konkurencje tj. biegi na 60m, 100m, 300m oraz 

600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i pchnięcie kulą. Przeprowadzono również biegi 

sztafetowe na dystansie 4x100m. 

Zanim sportowcy przystąpili do rywalizacji nastąpiła część oficjalna - wciągniecie flagi 

olimpijskiej, zapalenie znicza oraz odegranie olimpijskiego hymnu. Młodzież złożyła również 

kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą Wielkiej Damie Polskiego Sportu Irenie 

Szewińskiej. 

Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu szacowni goście. Olimpijczycy w osobach: p. 

Małgorzaty Rydz, p. Mariana Sypniewskiego, p. Dariusza Goździaka oraz p. Jakuba Jelonka, 

przedstawiciele reprezentujący związki i stowarzyszenia sportowe – p. Andrzej Sadlok – 

Prezes Śląskiego Zrzeszenia LZS, p. Jacek Markowski – Prezes Śląskiego Związku 

Lekkoatletyki, p. Mieczysław Mielczarek – Prezes Śląskiego Szkolnego Związku 

Sportowego, p. Grzegorz Lipowski – Prezes Regionalnej Rady PKOL, p. Jerzy Raganiewicz 

wiceprezes Regionalnej Rady PKOL, Sekretarz Generalny Regionalnej Rady PKOL 

Włodzimierz Prochaska, Prezes WLKS Kmicic Częstochowa p. Stanisław Sączek. Gości-

liśmy również p. Jana Miarzyńskiego wicestarostę częstochowskiego, p. Janusza Danka 

Radnego Miasta Częstochowy, p. Annę Dziewior – Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Gminę Konopiska 

reprezentował Wójt Jerzy Żurek wraz z zastępcą Iwoną Lisek, sołtys Konopisk Wojciech 
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Bator oraz Dyrektor GCKiR Marcin Kowalski. Słowa uznania dla wszystkich młodych 

sportowców przekazał w telefonicznej konferencji poseł na Sejm p. Andrzej Szewiński. Od-

czytano także list gratulacyjny od Prezesa PKOL Pana Andrzeja Kraśnickiego. 

Oficjalnego historycznego otwarcia Pierwszego Dziecięcego Lekkoatletycznego Memoriału 

Ireny Szewińskiej w Konopiskach dokonali Prezes Regionalnej Rady PKOL w Częstochowie 

p. Grzegorz Lipowski oraz Wójt Gminy Konopiska p. Jerzy Żurek, który jednocześnie 

podkreślił wysoką rangę zawodów oraz prawdziwy wymiar sportu, który krzewiła pośród 

młodzieży śp. Irena Szewińska. 

Zawody przebiegły w pięknej, sportowej atmosferze. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

pamiątkowymi medalami, a złoci medaliści dodatkowo otrzymali pamiątkowe biografie 

Wielkiej Damy Polskiego Sportu przekazane przez p. Janusza Szewińskiego. Najlepsze 

drużyny otrzymały okolicznościowe puchary oraz sportowe wydawnictwa przekazane przez 

PKOL. 

O.Muc/GCKiR 

 

 Święto Gminy Konopiska  

 

W sobotnie popołudnie 12 września na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny 

Szewińskiej w Konopiskach miało miejsce wydarzenie kulturalne nawiązujące do historii 

lokacji Konopisk. Wójt Jerzy Żurek w swoim wystąpieniu nawiązał do ponad 600-letniej 

historii Konopisk, akcentując najważniejsze historyczne wydarzenia i podkreślając szacunek 

dla tradycji, korzeni i przodków. Docenił i podziękował także osobom m. in. Pani Barbarze 

Herba wraz z Panem Stanisławem Sączkiem, które przez wiele lat zbierały materiały na temat 

Konopisk i życia mieszkańców, a następnie z wielką pieczołowitością i oddaniem przeniosły 

je na kartki swoich publikacji. 

Pomimo wielu obowiązków i ryzyka spowodowanego pandemią na nasze gminne święto 

przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością: Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z małżonką, Ryszard Majer – Senator RP, 

Andrzej Szewiński – Poseł na Sejm RP, Bartosz Półrolnik w imieniu Wojewody Śląskiego 

Roberta Magdziarza oraz Marita Skowron – Prezes LGD „Bractwo Kuźnic”. 

Ponadto w wydarzeniu udział wzięli: Iwona Lisek - Zastępca wójta gminy Konopiska, 

Barbara Ankowska - Lis – Sekretarz gminy, Jadwiga Janik – Skarbnik gminy, Edward 

Bałdyga – Przewodniczący Rady Gminy Konopiska wraz z radnymi. 

Gwiazdą biesiady byli „Hetmańscy Sarmaci” z Zamościa, czyli pięcioosobowa grupa 

artystów z charyzmatycznym liderem Leo-nardem Marczukiem. Wystąpili ze znakomitym 

repertuarem w pięciu odsłonach: „wojskowym”, „góralskim”, „sarmackim”, „latino”  

i „włoskim”. 

Spotkanie uświetniły również swoimi prezentacjami lokalne ludowe zespoły, które chronią od 

zapomnienia dawną kulturę. Zebranym gościom i mieszkańcom zaprezentował się: Zespół 

Śpiewaczy Gminy Konopiska,  Zespół „Walentynki” na czele z żywiołową Przewodniczącą 

Koła Emerytów i Rencistów Panią Bogusławą Piwowarczuk oraz Zespół „Wiosenne Kwiaty” 

nad którym czuwa Pani Ewa Błaszczyk. Z radością oglądaliśmy także tancerki i wokalistki  

z Zespołu „Konopielki”, które kontynuują dziedzictwo i bawią się barwnym światem folkloru 

pod okiem choreografa Pani Ewy Błaszczyk. 

Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się pięknie zaaranżowane stoiska Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu gminy Konopiska i stoiska historyczne tj.: powroźnictwo, młyn-piekarnia, 

warsztat tkacki, strzelanie z łuku oraz bezpiecznych kusz, plac walki na bezpieczne miecze 

oraz zabawy z animatorami dla najmłodszych. Ponadto nie zabrakło również trampolin  

i dmuchanych zjeżdżalni oraz stoisk gastronomicznych. 

Organizatorem wydarzenia było: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji wraz  

ze Stowarzyszeniem „Nasze Konopiska”, które pozyskało na ten cel środki w ramach 
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realizacji projektu grantowego pn. "Wspieramy inicjatywy lokalne promujące obszar LGD 

"Bractwo Kuźnic".  

GCKiR 

 

 Mistrzostwa Polski Młodzików w szpadzie (info. Andrzej Zaguła WLKS Kmicic 

Częstochowa) 
 

W dniach 17-18 października w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach rozegrano 

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski młodzików w szpadzie dziewcząt i chłopców. 

Na starcie stanęło 139 zawodniczek i zawodników. Zawody odbyły się bez udziału 

publiczności, w ścisłym reżimie sanitarnym. 

To była jedna z najtrudniejszych imprez szermierczych, które przyszło nam (czyli WLKS-wi 

Kmicic Częstochowa) organizować w ostatnich latach. Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Polski Młodzików w szpadzie (17-18.10.2020 r.) rozgrywane w Konopiskach 

wypadły jednak znakomicie. I choć częstochowianie z Kmicica nie zdobyli w nich medalu, 

organizatorzy zewsząd zbierali słowa pochwały za sprawne przygotowanie turnieju.    

Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że dwudniowe zmagania na planszach w Konopiskach nie 

doszłyby do skutku, gdyby nie ogromna przychylność wójta Konopisk Jerzego Żurka. To jego 

odważna decyzja na „tak”, zaangażowanie dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 

w Konopiskach Marcina Kowalskiego i koordynatora hali Michała Nowaka oraz wszystkich 

pracowników tej instytucji, stworzyły warunki do przeprowadzenia mistrzostw  

w obowiązującym reżimie sanitarnym. I choć wszyscy mieliśmy obawy, zawodnicy  

i zawodniczki, ich opiekunowie z głęboką odpowiedzialnością o zdrowie dostosowali  

się do reguł postępowania określonych przez organizatorów. 

W zawodach szpadzistów najdalej z częstochowian zaszedł jeszcze mało doświadczony Karol 

Łuczyński, który ostatecznie uplasował się na 10. pozycji. Faworyt do medalu w barwach 

Kmicica Częstochowa, Szymon Wojciechowski był ostatecznie 15., przegrywając rywalizację 

o  awans do najlepszej „ósemki” z późniejszym srebrnym medalistą Marcinem Jabłońskim 

(UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie) 10:12. Szansą do rehabilitacji będą dla niego 

najbliższe turnieje Pucharu Polski kadetów. 

Pozostali zawodnicy Kmicica uplasowali się na dalszych miejscach. Jan Nowakowski był 47., 

Jan Wojtania 56., a Szymon Całko 59.  Złoty medal zawisł na piersi Szymona Walkowiaka  

z AZS-u AWF-u Wrocław. 

W konkurencji drużynowej, pod nieobecność trzech podstawowych zawodników Kmicica, 

zespół z Częstochowy w składzie: Wojciechowski, Łuczyński, Wojtania, Nowakowski 

wywalczył świetne 6. miejsce. Mistrzostwo zdobyli młodzicy z PKSzerm Warszawa.  

W bojach szpadowych młodziczek częstochowianki nie stanęły na starcie. Złoty medal 

przypadł w udziale Magdalenie Ratynie z Muszkietera Gliwice. Zespołowo także najlepsze 

były gliwiczanki. 

Mistrzostwa, które otworzył wspomniany wójt Konopisk Jerzy Żurek zaszczycili swoją 

obecnością liczni goście. W hali w Konopiskach pojawili się Radosław Zawrotniak – srebrny 

medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie, Ryszard Sobczak – dwukrotny medalista igrzysk 

olimpijskich (Barcelona – brązowy, Atlanta – srebrny), obecnie dyrektor sportowy Polskiego 
Związku Szermierczego, wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Krystian Fajkis oraz 

trenerzy kadry juniorów Sławomir Zwierzyński oraz juniorek Artur Fajkis.  

Do Konopisk zamierzała też dotrzeć niedawna Minister Sportu była szpadzistka Danuta 

Dmowska-Andrzejuk, ale epidemia okazała się sparaliżować jej osobiste plany. Obiecała 

jednak, że przy następnej okazji odwiedzić gościnną gminę tak mocno żyjącą sportem. 

Podsumowując zmagania, nie możemy też zapomnieć o osobach związanych z Kmicicem, 

które jak zwykle stanęły na wysokości zadania, by przeprowadzić chyba największą  

w ostatnich miesiącach imprezę dla miłośników białej broni. Prezes Kmicica Stanisław 
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Sączek,  mocno osadzeni w działalność klubu Marcin Puchała oraz Bartłomiej Balsam. Oni 

włożyli sporo wysiłku i serca, by szpada lśniła w Konopiskach pełnym blaskiem. 

 

• Bieg Jesienny w Konopiskach  

 

W roku 2020 minęła 76. rocznica Bitwy o Monte Cassino, bitwy, w której Polacy odegrali 

pierwszoplanową rolę i na zawsze zapisali się w historii zwycięskich bitew. 16 maja 2020 

roku w miasteczku Cassino miał zostać odsłonięty pomnik wybitnego dowódcy i wielkiego 

Polaka generała Władysława Andersa. Dowódca 2. Korpusu Polskiego, który ze swoimi 

żołnierzami przelaną krwią wywalczył chwałę na ziemi włoskiej w pełni zasłużył na pomnik 

w tym miejscu. Z tej okazji miał odbyć się również bieg na wzgórze Monte Cassino. 

Wszystkie te zamierzenia nie doszły jednak do skutku z uwagi na epidemię. 

Organizatorzy wpadli jednak na pomysł, aby bieg się odbył! Formuła, którą przyjęli  

to indywidualny start każdego zawodnika i pomiar czasu za pomocą aplikacji w telefonie. 

Wyniki 10 km biegu przesłane do Organizatora stały się podstawą do otrzymania 

pamiątkowego medalu i koszulki. Środki finansowe pochodzące z wpisowego za udział  

w biegu wsparły budowę memoriału upamiętniającego generała. 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach aktywnie włączyło się w promocję 

wydarzenia i na zaproszenie Organizatorów nasza delegacja udała się z wizytą do Warszawy. 

Spotkanie odbyło się na zaproszenie prezesa Bogusława Mamińskiego oraz dyrektora biegu 

Romualda Krupanka w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie. Bogusław Mamiński  

to wybitny polski lekkoatleta, wicemistrz świata i Europy, olimpijczyk i mistrz Polski  

w biegach na 3 km przez przeszkody. 

Celem wizyty było omówienie sposobu realizacji i przebiegu wirtualnego biegu na stadionie 

lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach oraz udziału gminnej delegacji  

w samym biegu już we Włoszech. Podczas spotkania okazało się, że nasze organizacje łączy 

bardzo wiele wspólnego, a najbardziej postać Pani Ireny Szewińskiej, której imię nosi gminny 

stadion lekkoatletyczny. W przeszłości Pani Irena regularnie trenowała z Panem Bogusławem 

i również jej imię nosi stadion lekkoatletyczny w Międzyzdrojach, na którym od 20 lat 

odbywa się Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, 

którego organizatorem jest Pan Mamiński. Podczas wizyty zostaliśmy zapoznani z projektem 

budowy pomnika gen. Andersa oraz wizją rozwoju szkolenia dzieci i młodzieży w ramach 

klubów lekkoatletycznych.  

Wirtualny bieg Monte Cassino w Konopiskach odbywał się w dniach od 18 maja  

do 14 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje nt. biegu znajdą Państwo wpisując  

w przeglądarce: www.wirtualny.biegmontecassino.pl 

GCKiR będąc podmiotem promującym zdrowy i aktywny tryb życia dąży do tego, aby nasi 

mieszkańcy licznie uczestniczyli w wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych.  

W ramach partnerstwa w organizacji imprezy Gmina Konopiska wspierana była przez WLKS 

„Kmicic” Częstochowa oraz LKS „Pasjonat” Dankowice.  

 

7.1.2. ZREALIZOWANE PROJEKTY  

 

- Koncert jubileuszowy zespołu ludowego uświetniający obchody 610-lecia Konopisk,  

- Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie 

Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Konopiska poprzez wyposażenie 

czterech sołectw w nowoczesne obiekty małej architektury.  
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7.2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

1. ZATRUDNIENIE 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, z dniem 31 grudnia 2020 r., zatrudnionych 

było 5 osób – w sumie 3,20 etatu (w tym 2,00 etaty podstawowej działalności bibliotecznej): 

dyrektor – 1,00 etat, główna księgowa – 0,20 etatu, bibliotekarze – 2,00 etaty. W 2020 roku 

na umowy o charakterze cywilno-prawnym w bibliotece zatrudniono osobę odpowiedzialną 

za obsługę kadrową oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

2. FINANSE 

W 2020 roku biblioteka dysponowała budżetem w wysokości 377398,20 zł w tym: 

- dotacja organizatora: 350500,00 zł, 

- kwota przeznaczona na zakup książek i audiobooków z dotacji organizatora: 20193,68 zł, 

- wydatki na płace: 288623,75 zł, 

- dotacja na zakup nowości wydawniczych: 5923,00 zł, 

- środki wypracowane przez bibliotekę: 335,50 zł, 

- pozostałe środki pozyskane (np. darowizny, sponsoring, itp.): 20639,70 zł. 

 

3. SIEĆ BIBLIOTECZNA 

Utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, 

Hutkach i Rększowicach. 

 

4. ZBIORY BIBLIOTECZNE 

W 2020 roku: 

- Ze środków własnych zakupiono 865 książek oraz 93 pozycje audiobooków na łączną kwotę        

20193,68 zł; 

- Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 260 woluminów za 5923 zł;  

- Biblioteka otrzymała również 116 woluminów, tzw. darów, za 2012 zł, w tym 102 książki 

za 2000 zł zakupione dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sołeckiego.  

 

Placówka w Konopiskach otrzymała 789 książek i wycofała z użytkowania 1507 woluminów. 

Na koniec 2020 roku biblioteka w Konopiskach dysponowała 9005 woluminami. Zakupiono 

także 93 audiobooki. Na koniec roku placówka dysponowała 256 audiobookami. 

 

Placówka w Aleksandrii otrzymała 210 książek i wycofała z użytkowania 202 woluminy.  

Na koniec 2020 roku biblioteka w Aleksandrii dysponowała 4247 woluminami.  

 

Placówka w Hutkach otrzymała 63 książki i wycofała z użytkowania 212 woluminów.  

Na koniec 2020 roku biblioteka w Hutkach dysponowała 4378 woluminami. 

 

Placówka w Rększowicach otrzymała 179 książek i wycofała z użytkowania 281 woluminów. 

Na koniec 2020 roku biblioteka w Rększowicach dysponowała 2718 woluminami. 

 

Łącznie w 2020 roku biblioteki gminnej sieci bibliotecznej otrzymały 1241 woluminów  

oraz wycofały z użytkowania 2202 woluminy. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2020 

roku to łącznie 20087 woluminów oraz 256 audiobooków. 

 

Zbiory opracowywano na bieżąco. Do elektronicznego katalogu bibliotecznego „Sowa” 

wprowadzone zostały nowości wydawnicze zakupione przez placówkę w Konopiskach, 

łącznie na koniec 2020 roku w systemie znalazło się 99% księgozbioru tej biblioteki. Pod 

nadzorem Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie 

przeprowadzono inwentaryzację kontrolną (tzw. skontrum) zbiorów bibliotecznych Biblioteki 
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w Konopiskach oraz Filii w Hutkach. W pozostałych placówkach, na bieżąco, dokonano 

selekcji książek przestarzałych, zniszczonych i nieaktualnych oraz poprawiano stan 

techniczny książek. 

 

5. CZYTELNICTWO 

Przez cały rok do Biblioteki zapisało się 1237 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie 

placówki w sumie 8309 razy. W bibliotece oraz jej filiach udostępniono na zewnątrz łącznie 

23823 książek i 290 audiobooków. Z czytelni we wszystkich placówkach skorzystało łącznie 

76 osób. Zamknięcie bibliotek, ograniczenia w ich funkcjonowaniu, obostrzenia związane  

z udostępnianiem zbiorów oraz zakaz prowadzenia działalności kulturalnej w formie 

tradycyjnej znacząco wpłynął na statystyki biblioteczne. Liczba zapisanych użytkowników 

spadła o około 13%, liczba odwiedzin spadła o około 31%, a liczba udostępnień zmniejszyła 

się o około 30% w stosunku do 2019 roku. 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA ORAZ PROMOWANIE 

CZYTELNICTWA 

Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ogólnokrajowych obostrzeń 

sanitarnych działalność kulturalno-edukacyjna placówek została mocno ograniczona. W 2020 

roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 21 

inicjatyw w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa,  

w których udział wzięło 231 czytelników. 

 

7. INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE 

Czas zamknięcia biblioteki z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 został wykorzystany na 

prace polegające na malowaniu i przeorganizowaniu pomieszczeń placówki w Konopiskach. 

Zwiększono powierzchnię Biblioteki Głównej po zaadaptowaniu dodatkowego pokoju 

użytkowanego wcześniej przez Koło Emerytów i Rencistów. W 2020 roku zakupiono ekran 

projekcyjny oraz projektor do celów działalności kulturalno-edukacyjnej. We wszystkich 

bibliotekach umieszczono informacje o możliwości wejścia z psem asystującym i psem 

przewodnikiem oraz o możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, a w placówce  

w Konopiskach również informację wizualną o rozmieszczeniu pomieszczeń bibliotecznych.  

 

8. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skali tygodnia biblioteki w Konopiskach, Aleksandrii oraz 

Rększowicach były otwarte w sumie 13 dni (78 godzin). Filia w Hutkach od marca do lipca, 

ze względu na braki kadrowe w roku sprawozdawczym była otwarta dla czytelników 

nieregularnie, a w II półroczu 2020 roku była z tego powodu zamknięta dla użytkowników. 

Na mocy decyzji Rady Ministrów Filia w Aleksandrii była zamknięta przez 44 dni, Filia  

w Rększowicach przez 42 dni, Filia w Hutkach przez 26 dni, Biblioteka w Konopiskach przez 

49 dni.  

 

Dla czytelników placówek sieci bibliotecznej przygotowano w sumie 35 miejsc. Użytkownicy 

mieli do dyspozycji 3 komputery, wszystkie z dostępem do internetu. Odbywały się regularne 

narady dyrektora z pracownikami, podczas których omawiane były sprawy biblioteczne oraz 

zmiany w przepisach. Dyrektor systematycznie wizytował filie biblioteczne. Bibliotekarze 

oraz kadra kierownicza uczestniczyli w szkoleniach. 
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Tabela 43. Ogólna liczba posiadanych materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach 

 

 

7.3. 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), 

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 – organizowane są liczne spotkania, szkolenia  

i konferencje. 

W skład kompleksu wchodzą: stadion lekkoatletyczny imienia Ireny Szewińskiej  

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. 

 

 

 
2019 2020 

książki audiobooki książki audiobooki 

Konopiska 9723 163 9005 256 

Aleksandria 4239 0 4247 0 

Rększowice 2820 0 2718 0 
Hutki 4266 0 4117 0 

Ogólnie 21048 163 20087 256 

http://m.in/
http://m.in/
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 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. W 2019 roku została wykonana modernizacja piłko-

chwytu rozdzielającego boisko ze sztuczną trawą, a boiskiem wielofunkcyjnym.  

 

 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 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. 
 

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/1999r. z dn. 9.09.1999r. Działalność rozpoczęta została dnia 1.01.2000r.  

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. 
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W 2020 r. w SP ZOZ GOZ zatrudnionych było 28 osób: dyrektor, analityk medyczny,  

7 lekarzy, 10 pielęgniarek, 2 położne, 2 sprzątaczki i 2 pracowników biurowych, 3 mgr 

fizjoterapii, 1 technik fizjoterapii. 

Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  

 

W 2020 r. odnotowano następującą aktywność: 

- ilość pacjentów zadeklarowanych do przychodni – 7 752 (pacjenci, którym zapewniono 

świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej), 

- ilość porad lekarskich udzielonych w poradni podstawowej opieki zdrowotnej – 30 521 

(udzielone porady najczęściej dotyczyły chorób przewlekłych kardiologicznych, tj.: 

nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca), 

- ilość porad lekarskich udzielonych w całej poradni – 33 173, 

- ilość udzielonych pozostałych świadczeń medycznych przez inny personel (fizjoterapeuci  

+ położne + pielęgniarki + laborantka + usg) – 70 705. 

 

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 243 275,01 zł. Koszty działalności operacyjnej w porównaniu  

do roku ubiegłego są wyższe o 270 810,60 zł. 

Jednostka zamknęła rok: 

- zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług na kwotę: 39 328,62 zł 

- należności z tytułu świadczeń zdrowotnych na kwotę: 301 254,49 zł 

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym: 221 525,42 zł 

- środki pieniężne na rachunku bankowym fundusz socjalny: 11 096,93 zł 

- lokata terminowa na kwotę: 1 000 000,00 zł 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:  

1 943 570,10 zł. 

Fundusz podstawowy stan na koniec roku: 119 818,18 zł. 

Rachunek zysków i strat za rok 2020 r. zamykający się zyskiem netto na kwotę: 107 271,98 

zł. 

 

8.2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.  

z 2020r. poz. 1876 z późn.zm.) zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, a także ich integracji  

ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane  

do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (ar.4 w/w. ustawy). 

Powyższe zadania na poziomie gminy realizują ośrodki pomocy społecznej lub centra usług 

społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych.   

 Uchwałą Nr 13/III/90 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 27 czerwca 1990 roku  

do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie Konopiska utworzono Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS. Jego oferta skierowana jest  
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do mieszkańców gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, 

zdrowotnej lub rodzinnej. 

 

Zatrudnienie  

 

W 2020 roku zatrudnienie w GOPS kształtowało się następująco: 

- Kierownik GOPS - 1 etat; 

- Zastępca Kierownika GOPS – ¼ etatu (od 1 marca 2020r.) 

- Główna Księgowa – 1 etat; 

- inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych – 4,69 etatu; 

- inspektor ds. ekonomicznych i księgowości budżetowej – 1 etat; 

- starszy pracownik socjalny – 2,75 etatu (3 etaty do 29 marca 2020r.); 

- specjalista pracy socjalnej – 1 etat; 

- pracownik socjalny w ramach projektu unijnego – 1 etat; 

opiekunki w terenie – 5 etatów, w tym 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo. 

Ponadto w grudniu zatrudniona była osoba na umowę o pracę na wykonanie usług 

opiekuńczych w wymiarze 20 godzin; 

- asystent rodziny – 1 etat; 

- wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk – 4 pracowników (w tym 1 

zatrudniony na umowę o pracę na czas zastępstwa) łącznie 2,75 etatu;  

- koordynator projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” – ¼  etatu (do 29 lutego 2020r.); 

- koordynator projektu pn. „W drodze do sukcesu” – ½ etatu; 

- referent ds. monitoringu projektu pn. ”Poszerzamy horyzonty” – ¼ etatu (do 29 lutego 

2020r.); 

- referent ds. monitoringu projektu pn. ”W drodze do sukcesu” –1/16  etatu; 

- podinspektor ds. zamówień publicznych – ¼ etatu; 

- pomoc administracyjna – 1 etat; 

- sprzątaczka biurowa – 1 etat umowa o pracę na czas określony. Stanowisko to było 

dofinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. 

 

Pracownik socjalny w ciągu miesiąca:  

• przeprowadza średnio 16 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 13 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej; 

 • wychodzi w teren interwencyjnie średnio 15 razy (głównie w sprawach konfliktów 

rodzinnych, nieprawidłowego sprawowania opieki nad nieletnimi dziećmi, osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi oraz alkoholizmu).  

 

W 2020 r. praca socjalna była świadczona dla 66 rodzin (102 osób w rodzinach), dodatkowo 

w okresie zimowym pracownicy socjalni monitorowali osoby starsze, niezaradne  

i nadużywające alkoholu, w celu uniknięcia zachorowań i zgonów tych osób z powodów 

mrozów. Od marca 2020 r. pracownicy socjalni dokonywali zakupów oraz dowozu żywności 
do osób pozostających w kwarantannie lub izolacji domowej z powodu wirusa COVID-19 –           

- łączna liczba osób korzystających w 2020 r. z tego rodzaju wsparcia wyniosła 41. 
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Wykres 24. Dochody Gminy Konopiska w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej 

 

 
Wykres 25. Różnica  dochodów Gminy Konopiska z zakresu pomocy społecznej – porównanie roku 2020 do roku 

2019 
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Wykres 27. Wydatki Gminy Konopiska w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. WSPARCIE GMINY W FORMIE ZASIŁKÓW, STYPENDIÓW  

I DODATKÓW 

 

Wsparcie Gminy Konopiska w postaci zasiłków, stypendiów i dodatków 

Uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełniania 

kryterium dochodowego, które od października 2018r. są następujące: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,  

b) dla osoby w rodzinie 528,00 zł. 

W 2020 r. ze wsparcia z zakresu pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej skorzystało 170 rodzin (307 osób w rodzinach), a decyzje wydano dla 241 osób. 

Na tego rodzaju pomoc wydatkowano ogółem 899 722 zł. W odniesieniu do 2019 roku liczba 

rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zmniejszyła się o 35, a wydatki 

zmniejszyły się o kwotę 73 994 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 136 rodzin  

(w tym dla 21 zasiłki celowe specjalne), ogółem 262 osób w rodzinach, na kwotę 197 596,00 

zł (wzrost wydatków o 46 451 zł w porównaniu z 2019r.); 
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• Zasiłki okresowe to zadania własne dotowane z budżetu państwa. Zasiłek który 

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie przyznano dla 28 rodzin/osób samotnie gospodarujących  na kwotę ogółem 38 

010,00 zł (wzrost wydatków o 307 zł w porównaniu z 2019r.); 

• 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 41 osób samotnie 

gospodarujących w kwocie ogółem 245 266,00 zł (spadek wydatków o 22 756 zł  

w porównaniu z 2019r.). 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów składają się: 

• stypendia szkolne; 

• zasiłki szkolne. 

 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.   

W 2020 r. wypłacono zasiłki szkolne dla trójki dzieci w kwocie ogółem 1860 zł. W tym 

okresie stypendia szkolne wypłacono dla 39 uczniów w kwocie 33 360 zł. 

 Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 35 220 zł, w tym dotacja celowa z budżetu 

państwa 28 043,15 zł, a wkład własny 7 176,85 zł. W 2020r. z pomocy materialnej 

skorzystało o 13 uczniów mniej niż w 2019r., a ogólna kwota wydatków na ten cel 

zmniejszyła się o 8 879,83 zł. 

 

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 

W 2020 r. wypłacono ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin  

(o 2 rodziny mniej niż w 2019r.) w kwocie 10 335,35 zł (o 910,95 zł mniej niż w roku 

poprzednim) oraz dodatki energetyczne dla jednej rodziny w kwocie 133 zł.  

Inne formy wsparcia 

• Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – programem dożywiania w ramach 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” objętych zostało 81 dzieci (o 30 dzieci 

mniej niż w roku poprzednim), koszt żywienia dzieci w szkole lub przedszkolu wyniósł 18 

300,80 zł (wydatki zmniejszyły się o ok. 60% w porównaniu z rokiem poprzednim, jednakże 

należy uwzględnić, iż dzieci i młodzież odbywały naukę zdalną i w związku z tym w zamian 

świadczenia w formie gorącego posiłku (obiadu) rodzina miała wypłacane świadczenie 

pieniężne (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności).  

• W domach pomocy społecznej przebywało 13 osób, koszt poniesiony przez gminę  

na utrzymanie tych osób wyniósł 341 505,00 zł (zmniejszenie wydatków o ok. 7% w stosunku 

do roku ubiegłego).  

• Usługi opiekuńcze – świadczone dla 23 osób (w tym dla 12 w ramach Programu 

„Opieka75+”). 

• Opieka wytchnieniowa dla 5 opiekunów osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji (łącznie 821,5 godzin usług opiekuńczych w ramach opieki wytchnieniowej, 

wzrost liczby godzin o 101,5 w porównaniu do roku poprzedniego). 

• Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (wynagrodzenie należne opiekunowi 

prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) – 8 630 zł, co oznacza spadek 

wydatków o ok. 368% w porównaniu do roku 2019.  
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• Udzielenie schronienia osobom bezdomnym – z tego rodzaju wsparcia skorzystały 

dwie osoby na kwotę ogółem  7 740 zł. 

• Powiadamianie, wydawanie i rozliczanie produktów żywnościowych – z Banku 

Żywności skorzystało ogółem 288 osób (o ok. 25% mniej niż w 2019r.), w tym 79 dzieci  

do 15 roku życia i 10 osób w wieku powyżej 65 roku życia. 

 

8.2.2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE, WYCHOWAWCZE 

ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Ogółem w 2020r. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

zasiłki dla opiekunów oraz świadczenie „za życiem” wydatkowano kwotę 3 868 602,64 zł 

(wzrost o ok. 15% w porównaniu do roku poprzedniego)            

- zasiłki  rodzinne - wypłacono na kwotę 623 562,85 zł (spadek o 16% w porównaniu 

do roku poprzedniego);                                                                   

- dodatki do zasiłków rodzinnych: 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka -  wypłacono na kwotę 14 287,26 zł (spadek 

o ok. 40% w stosunku do roku poprzedniego);                                                                                                                        

• dodatek  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie korzystania  z  urlopu 

wychowawczego wypłacono na kwotę 90 247,26 zł  (spadek o ok. 14% w stosunku do roku 

poprzedniego);   

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacono na kwotę  

45 878, 82 zł (wzrost o ok. 31% w stosunku do roku poprzedniego);                                                         

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego -  

wypłacono na kwotę 36 234,86 zł (spadek o ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego);   

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wypłacono na kwotę 32 382,21 

zł (spadek o ok. 11% w stosunku do roku poprzedniego); 

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – wypłacono na kwotę 59 038,88 zł (wzrost o ok. 17% w stosunku do roku 

poprzedniego); 

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 

łącznie na kwotę 44 560,50 zł (spadek o ok. 12%w stosunku do roku poprzedniego). 

o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono na łączną 

kwotę – 56 000,00 zł (spadek o ok.16% w stosunku do roku poprzedniego); 

- świadczenie rodzicielskie - wypłacono na łączną kwotę 164 408,00 zł (spadek o ok. 

2% w stosunku do roku poprzedniego); 

- świadczenia  opiekuńcze: 

• zasiłek pielęgnacyjny wypłacono na kwotę – 554 461,00 zł (wzrost o ok. 10% 

w stosunku do roku poprzedniego);  

• świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 1 555 205,00 zł (wzrost  

o 14,5% w stosunku do roku poprzedniego);  

• specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono na łączną kwotę 120,00 zł (spadek  

o 97,6% w stosunku do roku poprzedniego). 

Ponadto  osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie  456 

151,00 zł , w tym wyrównanie składek za poprzednie lata (wzrost o 14,5% w stosunku do 

roku poprzedniego).   

 

Fundusz alimentacyjny 

W  2020r. wypłacono świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego dla 30 osób na łączną kwotę 

– 121 850 zł (wzrost o ok. 1% w porównaniu do roku poprzedniego). 
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Zasiłek dla opiekunów 

Z zasiłku dla opiekuna skorzystała w 2020 roku jedna osoba na łączną kwotę 8 338,00 zł 

(spadek o 44% w stosunku do roku poprzedniego). Osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna 

opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie 1 877,00zł. 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 

zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu 

Świadczenie to w 2020 roku zostało wypłacone jednej rodzinie w kwocie 4000,00 zł. 

 

Gmina Konopiska w 2020 r. realizowała również projekty prowadzone przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie jak: Rodzina 500+, Karta Dużej 

Rodziny, Dobry Start. 

- Realizacja Programu 500+: 

 Liczba dzieci, na które zostało przyznane świadczenie wychowawcze – 1921 

(wzrost o ok. 5,6% w stosunku do roku poprzedniego); 

 Suma wypłaconych świadczeń wychowawczych –10 819 613,76 zł  (wzrost o ok. 
24% w stosunku do roku poprzedniego); 

 Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 1566 (wzrost o ok. 21% 
w stosunku do roku poprzedniego). 

- Realizacja Programu „Dobry start”: 

 Liczba dzieci, na które zostało przyznane świadczenie „Dobry start” - 1233 dzieci 

(spadek o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego); 

 Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”- 924 
933; 

 Suma wypłaconych świadczeń „Dobry start”– 369 600,00 zł. 
- Realizacja Karty Dużej Rodziny - w  2020 roku wydano 87 kart (wzrost o 39% w stosunku 

do roku poprzedniego), w tym dla rodziców/małżonków – 56, dla dzieci – 31. 

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 2020 roku: 

• 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 2019-2021 stanowiący załącznik do 

uchwały 60/VIII/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 kwietnia 2019 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.  

• Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 wprowadzony 

uchwałą nr 23/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. 
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Program „Posiłek w domu i w szkole” 

 

W 2020 roku w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”: 

 przyznano dla 188 osób, tj. o ok.40% więcej niż w roku poprzednim (w tym 113 

osobom dorosłym, 24 dzieciom w wieku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej i 51 dzieciom w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) zasiłek 

celowy na zakup posiłku lub żywności/świadczenia rzeczowe, w kwocie ogółem 

71 576  zł (wzrost o ok.11%  w porównaniu do roku poprzedniego). Wzrost ten był 

wynikiem przejścia dzieci z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne – w zamian 

za gorący posiłek dla dziecka w stołówce szkolnej lub przedszkolu, rodzina miała 

wypłacany zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności; 

  objęto dożywianiem 81 dzieci z terenu gminy Konopiska (o 30 dzieci mniej niż  
w roku poprzednim), na kwotę ogółem 18 300 zł, w tym objęto dożywianiem 10 

dzieci w ramach gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 

2019-2023 (o ok. 47% mniej niż w roku poprzednim). 

 

Program „Opieka 75+” 

W 2020 roku Gmina Konopiska przystąpiła do Programu „Opieka 75+”, co przyczyniło 

się do poprawy dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w wieku 75 lat  

i więcej. 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. Ogółem w ramach Programu  

z usług opiekuńczych skorzystało 12 osób (bez zmian w stosunku do 2019 roku), środki 

własne wykorzystane na realizację programu to kwota 19 051,92 zł, a kwota dotacji z budżetu 

państwa 19 032,00 zł – ogółem nastąpił wzrost wydatków na realizację w/w. programu  

o 16,73% w porównaniu do 2019 roku. 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” 

W 2020 r. na terenie gminy Konopiska realizowana była „Opieka wytchnieniowa” 

skierowana do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy sprawując 

bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy 

w sprawowaniu opieki. Opieka wytchnieniowa świadczona była w pięciu rodzinach. Środki 

własne gminy wyniosły  4 436,10 zł, a środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych – 17 744,40 zł. Nastąpił wzrost nakładów finansowych na to zadanie  

o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem wykonano 821,5 godzin usług 

opiekuńczych w ramach „Opieki wytchnieniowej”. 

 

Asystentura rodziny 

W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach zatrudniony był  

1 asystent rodziny, który współpracował z 9 rodzinami przeżywającymi trudności 

opiekuńczo-wychowawcze (o 2 rodziny mniej w porównaniu do roku 2019). 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 

Od stycznia 2020r. do października 2020r. paczki żywnościowe przekazano ogółem 288 

osobom (o 25% mniej niż w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019), w tym 79 dzieciom 

do 15 roku życia i 10 osobom w wieku powyżej 65 roku życia. 93 osoby korzystające z tego 

rodzaju wsparcia posiadały orzeczoną niepełnosprawność. 

Ogółem rozdysponowano: makaron jajeczny 1,79 tony, ryż 1,93 tony, herbatniki 0,28 

tony, mleko UHT 3,02 tys. litrów, ser żółty 0,55 tony, groszek z marchewką 1,87 tony, fasola 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 97 

biała 0,44 tony, koncentrat pomidorowy 0,53 tony, powidła śliwkowe 0,83 tony, filet  

z makreli w oleju 0,84 tony, szynka drobiowa 1,24 tony, pasztet wieprzowy 0,22 tony, cukier 

biały 1,66 tony, olej rzepakowy 1,93 tys. litrów, buraczki wiórki 0,77 tony, makaron 

kukurydziany bezglutenowy 0,69 tony, kasza gryczana 0,69 tony, gołąbki w sosie 

pomidorowym 0,23 tony, sok jabłkowy klarowany 1,93 tony.  Na ten cel w 2019 roku Gmina 

Konopiska przekazała środki finansowe w kwocie 3600,00 zł, w 2020 roku nie poniesiono 

wydatków. 

 

„W drodze do sukcesu” 

Od kwietnia 2018r. 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) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, 

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – projekty OPS i PCPR. Wnioskowana kwota dofinansowania 383.153,85 zł. 

Planowany okres realizacji projektu kończy się w dniu: 31 grudzień 2021 (wydłużenie okresu 

realizacji projektu, gdyż z powodu epidemii COVID-19 nie było możliwości prowadzenia 

niektórych kursów/szkoleń zawodowych i warsztatów grupowych).  

Do dnia sporządzania niniejszego reportu zrekrutowano i podpisano kontrakty socjalne  

z 43 klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Dla w/w. osób 

określono ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej. W trakcie realizacji projektu trzech 

uczestników projektu zrezygnowało z dalszego uczestnictwa. Beneficjenci projektu mogą 

bezpłatnie skorzystać m.in. z certyfikowanych kursów/szkoleń (np. kurs obsługi wózka 

jezdniowego, kurs spawania wybraną metodą, certyfikowany kurs księgowości), kursu prawo 

jazdy kat. B, C, D, C+E, kursu nauki języka obcego, warsztatów umiejętności społecznych 

itp. 

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r.  

z powodu pandemii działania w ramach projektu podlegały znacznym ograniczeniom. 

Wykonano tylko następujące działania: 

• 1 osoba ukończyła kurs:  Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok programowy C, 

C+E, C1, 

• 11 osób ukończyło kurs florystyczny, 

• 2 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B, 

• 1 osoba ukończyła kurs języka angielskiego poziom A2/B1, 

• 1 osoba rozpoczęła 21.11.2020 Kurs księgowości III stopnia ( Głównego księgowego) 

w SKwP Katowice (zajęcia zdalne), 

• w dniu 03.07.2020 odbyła się wycieczka w Pieniny (spływ Dunajcem, zwiedzanie 

Szczawnicy oraz Zamku w Nidzicy i Czorsztynie) dla uczestników projektu i ich rodzin. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Promyk 

 Placówka działa od 1 września 2016r. w ramach struktury organizacyjnej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. 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. 

Placówka Wsparcia Dziennego Promyk działa w roku szkolnym od poniedziałku  

do piątku w godzinach 15.00-19.00, a w okresie wakacyjnym w godzinach od 8.00-14.00.  

W 2020 roku w Placówce odbywały się zajęcia w ramach następujących projektów: 

 „Poszerzamy horyzonty”; 

 „Okno na świat”; 

 „Promyczek szczęścia”. 
W 2020r. z oferty Placówki skorzystało ogółem 169 dzieci i młodzieży. Ze względu  

na pandemię wirusa SARS-CoV-2 zajęcia stacjonarne w Placówce były zawieszone w okresie 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 98 

12 marca – 24 czerwca oraz 6 listopad – 31 grudnia. Ogółem wydatki na Placówkę Wsparcia 

Dziennego Promyk w 2020 roku wyniosły: środki własne Gminy Konopiska – 110 131,78 zł, 

środki otrzymane w ramach dotacji na realizację projektów socjalnych – 67 700,06 zł. 

„Poszerzamy horyzonty”  

Od marca 2018 do lutego 2020 roku w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk 

realizowany był 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 uczęszczało ogółem 160 osób. W ramach projektu odbywały 

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). Rodzice wychowanków mieli 

możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z różnego rodzaju specjalistami w ramach 

Akademii Dobrego Rodzica. 

W ramach trwałości projektu wszystkie zajęcia realizowane w ramach niniejszego 

projektu są kontynuowane w okresie od marca 2020 do lutego 2022 roku. 

 

„Okno na świat” 

Projekt „Okno na świat” był realizowany w ramach konkursu zorganizowanego przez 

Zarząd Województwa Śląskiego „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w województwie śląskim w 2020 roku”. Składały się na niego poniższe aktywności: 

• zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców; 

• zajęcia z elementami socjoterapii; 

• zajęcia z profilaktyki uzależnień; 

• indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców; 

• indywidualne poradnictwo i konsultacje terapeuty uzależnień dla rodziców; 

• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego; 

• zajęcia rozwijające kreatywność w formie warsztatów artystycznych dla dzieci  

i młodzieży; 

• gimnastyka korekcyjna; 

• hydroterapia z elementami nauki pływania. 

Zorganizowano również wyjazd edukacyjny do Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, 

Łazienki Królewskie, Muzeum Wojska Polskiego. 

Ogółem w projekcie wzięło udział 105 dzieci oraz 28 rodziców.  

„Promyczek szczęścia” 

Projekt socjalny „Promyczek szczęścia”, opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Konopiskach, znalazł się wśród projektów wyróżnionych w konkursie 

zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2020.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 dzieci i młodzież z terenu gminy Konopiska 

wzięły udział w: 

 warsztatach z psychologiem, w tym treningu zastępowania agresji oraz treningu 

asertywności; 

 muzykoterapii; 

 relaksacji; 

 warsztatach z doradcą zawodowym „Mogę być kim zechcę”; 
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 treningach copeiry; 

 zajęciach techniczno-modelarskich. 
Część w/w. zajęć odbyła się w zmniejszonej liczbie godzin w stosunku  

do zaplanowanych na 2020r., ze względu na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu 

Placówki. 

Rodzice mogli wspólnie z dziećmi uczestniczyć  we warsztatach rękodzielniczych 

obejmujących m.in. wytwarzanie zabawek z produktów ekologicznych, tworzenie makram. 

Niestety ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa nie odbyły  

się w ramach projektu warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodziców. Ponadto dzieci i rodzice 

uczestniczyli w trzech jednodniowych wycieczkach górskich (Beskidy i Karkonosze), a dzieci 

w okresie wakacyjnym brały udział w 2-dniowym wyjeździe edukacyjnym „Śladami tajemnic 

II Wojny Światowej”. Ogółem w projekcie „Promyczek szczęścia” wzięło udział 114 dzieci  

i młodzieży oraz 61 rodziców. 

 
Tabela 44. Wpisywanie się podejmowanych w 2020 roku działań w dokumenty strategiczne i programowe 

 

Opis 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

Gminy Konopiska 

na lata 2014-2021 

Gminny Program 

Wspierania 

Rodziny na 

lata 2019-2021 

Program 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie na terenie 

Gminy Konopiska 

w latach 2017–

2020 

Gminny program 

osłonowy w 

zakresie 

dożywiania na 

lata 2019-2023 

Dożywianie dzieci 

w przedszkolu i 

szkole 

Tak Tak Nie Tak 

Opieka 75+ Tak Nie Nie Nie 

Opieka 

wytchnieniowa 
Tak Tak Nie Nie 

Asystentura 

rodziny 
Tak Tak Tak Nie 

Program 

Operacyjny 

Pomoc 

Żywnościowa 

Podprogram 2019 

Tak Tak Nie Nie 

W drodze do 

sukcesu 
Tak Tak Nie Nie 

Poszerzamy 

horyzonty 
Tak Tak Tak Nie 

Placówka 

Wsparcia 

Dziennego 

Promyk 

Tak Tak Tak Nie 

Okno na świat Tak Tak Tak Nie 

Promyczek 

szczęścia  
Tak Tak Tak Nie 
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Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zapewnia obsługę 

organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 

przedstawiciele różnych instytucji, m.in. Policji, placówek oświatowych, GOPS, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 W 2020 roku: 

 odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 utworzonych zostało 36 grup roboczych; 

 odbyło się 148 posiedzeń grup roboczych; 

 liczba osób objętych pomocą grup roboczych – 102 osób (36 rodzin), w tym:  

36 kobiet (w tym 1 niepełnosprawne, 5 w podeszłym wieku), 39 mężczyzn  

(1 niepełnosprawnych, 1 w podeszłym wieku), 27 dzieci (w tym 2 nie-

pełnosprawne); 

 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 61, w tym: 31 kobiet, 3 mężczyzn 

oraz 27 dzieci; 

 w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w 21 rodzinach 

(policja wszczęła 20 procedur Niebieskiej Karty, a 1 pracownik socjalny 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach); 

 w ramach prowadzonych Niebieskich Kart 12 osób objęto poradnictwem 

socjalnym; 

 sporządzono 14 formularzy Niebieskiej Karty Część C- wypełnione z ofiarą  

przemocy; 

 sporządzono 12 formularzy Niebieskiej Karty Część D- wypełnione ze sprawcą 

przemocy; 

 zakończono 25 procedur Niebieskich Kart, w tym wszystkie z powodu ustania 

przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

 

8.4         GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Konopiska określa 

sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzeniu w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016 – 2020, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Konopiska na lata 2016 – 2020. 

 

I. CELE PROGRAMU: 

1. Ograniczenie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród 

mieszkańców Gminy Konopiska. 

2. Zminimalizowanie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania środków 

narkotykowych i innych substancji psychoaktywnych. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień. 

4. Promocja zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia. 

5. Poprawa skuteczności działań oraz podniesienie jakości pracy podmiotów działających 

w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 
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6. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

 

II. ZADANIA: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Sposób realizacji zadania: 

- upowszechnienie informacji dot. adresów miejsc i instytucji, gdzie osoby zagrożone 

uzależnieniem lub uzależnione mogą uzyskać bezpłatną pomoc, 

- współpraca z placówkami udzielającymi świadczenia w ramach Narodowego Funduszu 

Zdrowia w zakresie możliwości leczenia  i uzyskiwania pomocy terapeutycznej dla osób 

zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych. 

2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. Sposób realizacji zadania: 

- prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości otrzymania pomocy przez 

osoby uzależnione od narkotyków oraz ich rodzin, 

- współpraca z Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin dot. 

problemów narkomanii. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Sposób realizacji zadania: 

- realizacja programów profilaktycznych dot. narkomanii przez placówki oświatowe i inne 

podmioty podejmujące działania na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnianiem, 

- promowanie stylu życia bez nałogów (pozalekcyjne zajęcia sportowe itp), 

- realizacja programów psychoedukacyjnych i informacyjnych dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i pedagogów, 

- organizowanie debat, prelekcji, wykładów z zakresu tematyki uzależnienia od narkotyków 

i innych uzależnień, 

- prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności i podejmowania 

interwencji profilaktycznej. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Sposób realizacji zadania: 

- współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, stosowanie 

wyznaczonych przez biuro standardów w realizacji działań w zakresie pomocy osobom 

uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, 

- wspieranie i współpraca z instytucjami i innymi podmiotami podejmującymi działania  

na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnianiem. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego. 

 

Sposób realizacji zadania: 

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach w zakresie 

pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych oraz osobom 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 102 

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach dot. integrowania 

ze środowiskiem lokalnym osób uzależnionych, rodzin osób uzależnionych oraz osób 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (praca socjalna, kontakt socjalny, itp.). 

III. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzić będą 

z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ujęte w planie budżetu 

Gminy Konopiska na rok 2020 w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie 

narkomanii. 

2. Na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

przeznacza się kwotę 1000,00 zł. 

IV. Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Konopiskach, który w celu realizacji 

Programu współpracuje z następującymi podmiotami: 

1. Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

3. Placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Konopiska. 

4. Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (psycholog, 

instruktor terapii uzależnień). 

5. Komisariatem Policji w Blachowni. 

6. Służbą zdrowia. 

7. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. 

8. Parafiami na terenie Gminy. 

9. Stowarzyszeniem MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień 

w Częstochowie. 

10. Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. 

11. Innymi instytucjami i osobami w zakresie wspólnego reagowania na występujące 

problemy dot. uzależnień. 

 

8.5           PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH GMINY KONOPISKA 

 

I. WPROWADZENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Konopiska na rok 2020 określa działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. 

Program podejmuje rozwiązywanie społecznych zjawisk wieloaspektowo oraz opiera 

się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów profilaktycznych we 

współpracy z różnymi środowiskami działającymi w tym zakresie. Jednocześnie 

zaplanowane i realizowane przez GKRPA działania, dostosowane są do potrzeb 

lokalnych i możliwości w zasobach instytucjonalnych i osobowych. Ponadto 

wspomniane działania muszą bazować na zadaniach wynikających z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

Niniejszy Program uwzględnia wskazówki zawarte w Rekomendacjach Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Monitoring dokonany poprzez analizę otrzymanych sprawozdań z ubiegłego roku oraz 

informacji uzyskanych od beneficjentów zadań pozwala wyciągnąć wnioski, że działania 

inicjowane w ubiegłych latach przez GKRPA w Konopiskach, obejmowały najbardziej 

istotne obszary dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 

i przeciwdziałania przemocy. 

Podstawa prawna Programu 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020, 

10. Ustawa z dnia 11 września o zdrowiu publicznym. 

II. OCENA SKALI PROBLEMU 

1. Dane ogólnopolskie i światowe 

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się 

z jego spożywaniem. Należą do nich urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia 

żołądkowo - jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo - naczyniowego, zaburzenia 

immunologiczne, choroby układu kostno - szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego 

i szkody prenatalne. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie dotyczą wyłącznie osób 

uzależnionych, lecz również członków ich rodzin. Rodziny te doznają wielu dolegliwości 

natury emocjonalnej, psychicznej i konsekwencji zdrowotnych życia w chronicznym 

stresie. Szacuje się, że w Polsce około 2% populacji to osoby uzależnione od alkoholu - tj. 

około 800 tys. Z wyliczeń WHO wynika, że około 4% populacji, to dorośli żyjący 

w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie i rodzice) - około 1,5 miliona osób. Również 

około 4% populacji - około 1,5 miliona to dzieci żyjące w rodzinach alkoholowych. 

Większość współmałżonków i partnerów osób uzależnionych doznaje przemocy ze strony 

współmałżonka czy partnera, w rodzinach tych dochodzi do konfliktów najczęściej 

z powodu nadużywania alkoholu. Od lat utrzymuje się wysoka liczba interwencji policji 

w sprawach przemocy w rodzinie oraz czynów karalnych popełnianych pod wpływem 

alkoholu. 

Każdego roku Policja zatrzymuje w Polsce ponad 160 tys. nietrzeźwych kierowców. 

W 2018 r. Policja zatrzymała 104 601 uczestników ruchu będących pod wpływem 

alkoholu. Oznacza to spadek o 4,5 proc. względem roku 2017. Wśród nich za kierownicą 

pojazdu mechanicznego siedziało 16 857 osób mających we krwi od 0,2 do 0,5 promila. 

(wzrost o 12 proc. względem 2017 r.) oraz 52 281 osób mających ponad 0,5 promila 

alkoholu we krwi (spadek o 5,5 proc. względem roku 2017). (źródło: statystyka.policja.pl). 

Z przeprowadzonych w 2015 r. badań (ESPAD) wynika, że napoje alkoholowe  

są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, 

podobnie jest z dorosłą częścią społeczeństwa. Próby picia ma za sobą 83,8% młodzieży 

w wieku 15-16 lat oraz 95,8% uczniów w wieku 17 - 18 lat. W czasie ostatnich 
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12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 71,7% młodszych 

uczniów i 92,7% uczniów starszych. 

Globalny Raport o Stanie (WHO) z 2018 roku pod względem spożywania alkoholu donosi: 

- Co roku z powodu picia alkoholu na świecie umiera 3,3 mln. ludzi. 

- To oznacza, że co 10 sekund ktoś umiera z powodu alkoholu. 

- Spożywanie alkoholu ma negatywne skutki w przypadku ponad 200 chorób. 

2. Dane lokalne 

Gminę Konopiska zamieszkuje 10 655 mieszkańców. Opierając się na danych WHO, 

możliwe jest oszacowanie liczby osób na terenie miasta wymagających oddziaływań 

w ramach gminnego programu. Na tej podstawie stwierdza się: 

- ok. 2 % dorosłej populacji to uzależnieni od alkoholu –ok. 213 osób, 

- ok. 5-7 % populacji to osoby pijące szkodliwie - ok.  533 osoby, 

- ok. 4 % populacji to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika -   ok. 426 osób, 

- ok. 4 % populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików - ok. 426 osób, 

- - 2/3 osób dorosłych i dzieci z tych rodzin, to ofiary przemocy domowej z problemem 

alkoholowym 

-ok. 1 065 osób. 

Podczas tworzenia Programu na rok 2020 zostały wykorzystane informacje 

przekazane przez podmioty podejmujące na terenie gminy działania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Należą do nich m.in.: Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, placówki zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny, Komenda Policji, Sąd 

Rejonowy, SANEPID, placówki oświatowe i placówka wsparcia dziennego oraz 

organizacje pozarządowe. Wykorzystano doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji 

zadań z obszaru profilaktyki i uzależnień w latach poprzednich, programy profilaktyczne 

złożone przez placówki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlica 

socjoterapeutyczna „Promyk” oraz wnioski zawarte w przeprowadzonej na zlecenie 

Gminy Konopiska w 2018 roku badaniach przeprowadzonych w Gminie Konopiska na 

grupie młodzieży. Celem badania był pomiar natężenia zjawisk używania przez 

młodzież mieszkająca w Gminie Konopiska w zakresie używania substancji 

psychoaktywnych. Celem badania była również próba identyfikacji i pomiaru 

czynników wpływających na rozmiar zjawiska, zarówno popytu jak i podaży. 

W badaniu poruszano kwestie jak dostępność substancji psychotropowych zarówno 

w wymiarze fizycznym jak psychologicznym. 

W badaniu wzięło udział 183 uczniów. Zróżnicowany dobór próby umożliwił 

pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami na terenie 

gminy oraz uzyskanie informacji i opinii. 

 

3. Zdiagnozowane problemy i potrzeby 

Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie następujących problemów i potrzeb: 

- utrzymujący się w gminie problem uzależnienia od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 
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- występującą wśród dzieci i młodzieży skłonność do zachowań ryzykownych – sięgania po 

środki psychoaktywne, m.in. pod wpływem presji grupy rówieśniczej i stosowania 

przemocy w sytuacji konfliktu, 

- niewystarczająca wiedza mieszkanek i mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania 

profesjonalnej pomocy przez osoby zagrożone i uzależnione od środków psychoaktywnych, 

osoby współuzależnione oraz dotknięte przemocą w rodzinie. 

  Zidentyfikowane problemy wymagają kontynuowania już podejmowanych działań oraz 

wdrożenia nowych, m.in.: 

- kształtowania u dzieci i młodzieży postaw asertywnych, rozwijania zainteresowań 

i umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów, wzmacniania 

wiary we własne siły, 

- zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej jako formy profilaktyki wobec 

uzależnień, minimalizującej ryzyko sięgnięcia po środki psychoaktywne w sytuacji 

problemowej, kryzysowej, 

- podniesienia świadomości społecznej na temat uzależnień i przemocy poprzez realizowanie 

programów profilaktycznych, 

- przeciwdziałania przemocy poprzez koordynację i usprawnienie działań instytucji 

i organizacji zajmujących się pomocą osobom nią dotkniętym, 

- zwiększenia dostępności informacji o podmiotach udzielających wsparcia w obszarze 

uzależnień i przemocy w rodzinie. 

III. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Konopiska, w szczególności dzieci 

i młodzież, osoby zagrożone uzależnieniami, osoby uzależnione i współuzależnione. 

IV. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU 

1. Cel strategiczny 

Ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych 

wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez 

mieszkanki i mieszkańców Gminy Konopiska, a w szczególności przez osoby 

niepełnoletnie. 

2. Cele operacyjne 

1) Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poziomu 

wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz 

zachowań ryzykownych. 

2) Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie. 

3. Priorytety 

1) zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród osób eksperymentujących, 

używających środki psychoaktywne, 

2) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym i dotkniętych przemocą, 

3) rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych  

dla dzieci i młodzieży, 

4) zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współrealizatorów Programu, 
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5) prowadzenie edukacji społecznej na temat szkód wynikających z uzależnień  

oraz zażywania substancji psychoaktywnych, 

6) zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. 

4. Zadania 

4.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu: 

1) wspieranie działalności punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym 

i ich rodzin, w tym m.in.: 

a) dofinansowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych kierowanych  

do osób uzależnionych i ich rodzin, 

b) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii, 

2) zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej jako forma profilaktyki wobec 

uzależnień, minimalizująca ryzyko sięgnięcia po środki uzależniające w sytuacji 

problemowej, kryzysowej, 

3) dofinansowanie szkoleń dla osób działających w obszarze zdrowia publicznego oraz 

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (m.in. terapeutów, specjalistów 

psychoterapii i instruktorów terapii uzależnień, pracowników służby zdrowia), służących 

zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych, 

4) podejmowanie przez GKRPA czynności związanych z przyjmowaniem i realizacją 

wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego względem osób podejrzanych 

o nadużywanie alkoholu: 

- przeprowadzanie rozmów zmierzających do objęcia leczeniem osób podejrzewanych 

o uzależnienie od alkoholu, 

- przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania osób podejrzewanych o uzależnienie 

od alkoholu na leczenie odwykowe, 

- motywowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu do podjęcia leczenia, 

- kierowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych 

sądowych celem wydania stosownej opinii, 

- kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków  

do Sądu Rejonowego w Częstochowie, 

5) finansowanie udziału w szkoleniach i kursach członków GKRPA oraz osób działających 

w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, 

6) organizowanie spotkań członków GKRPA z przedstawicielami instytucji zajmujących się 

problematyką terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- wysokość dofinansowania punktów konsultacyjnych oraz liczba osób objętych przez 

nie wsparciem, 

- wysokość dofinansowania zajęć terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej 

i zagrożonej uzależnieniem oraz jej rodziców oraz liczba osób nimi objętych, 

- wysokość dofinansowania profilaktycznych programów psychoedukacyjnych  

oraz programów psychoterapii, 
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- liczba otrzymanych przez GKRPA wniosków w sprawie objęcia osób podejrzewanych 

o nadużywanie alkoholu leczeniem odwykowym, 

- liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące, 

- liczba osób skierowanych przez GKRPA na badanie do biegłych sądowych, 

- liczba wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu ws. zobowiązania do podjęcia 

leczenia odwykowego, 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie szkoleń członków 

GKRPA oraz osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy. 

4.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie: 

1) wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych 

w placówkach wsparcia dziennego w ramach profilaktyki uniwersalnej, wskazującej 

i selektywnej, w tym m.in.: 

- dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, 

- dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, 

- pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego, 

2) wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

a) wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, koordynującego pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) współpraca GKRPA m.in. z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, GOPS oraz 

placówkami służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

udzielania pomocy rodzinom w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

c) realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych oraz zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej, 

mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej 

uprzedzeniami oraz wspieranie równości, 

d) współpraca z sądami w zakresie kierowania osób nadużywających alkoholu 

i stosujących przemoc w rodzinie na leczenie odwykowe oraz do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych lub terapeutycznych. 

4) uwzględnianie w lokalnych informatorach zagadnień z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przemocy domowej oraz stosowania procedury „Niebieskie Karty”. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań opiekuńczo-

wychowawczych     i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego 

oraz liczba osób objętych przez nie wsparciem, 

- wysokość dofinansowania warsztatów profilaktycznych oraz liczba osób nimi objętych, 

- wysokość dofinansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 

- wysokość dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie wspierania 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania edukacji antydyskryminacyjnej. 

4.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych: 

1) dofinansowanie zajęć oraz programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci                       

i młodzieży na poziomie profilaktyki uniwersalnej, w tym: programów realizowanych 

przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki wsparcia dziennego, 

2) promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu 

wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych, w szczególności 

programu „Profilaktyka i sport”, m.in. w zakresie dofinansowania zajęć sportowych 

i rekreacyjnych promujących zasadę fair play, 

3) realizacja programów profilaktycznych obejmujących warsztaty profilaktyki uzależnień 

dla uczniów szkół podstawowych, 

4) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

rodziców  i nauczycieli, 

5) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień, 

6) wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, zapobiegania 

i udzielania pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne (sięgają po środki 

uzależniające, stosują agresję i przemoc), 

7) organizacja szkoleń warsztatowych dot. m. in. diagnozy i interwencji w kryzysie oraz 

doskonalenia kompetencji nauczycieli, wychowawców i pedagogów w celu zapobiegania 

samookaleczeniom i zamachom samobójczym dzieci i młodzieży, 

8) współpraca GKRPA, GOPS, kuratorami sądowymi i policją w celu rozpoznawania 

potrzeb w zakresie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych i środowisku 

pozaszkolnym, 

9) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw poświęconych problematyce uzależnień, FAS 

(Alkoholowego Zespołu Płodowego), 

10) wspieranie edukacji publicznej poprzez: 

a) przekazywanie placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym, parafiom, 

placówkom ochrony zdrowia i jednostkom pomocy społecznej informacji na temat 

dostępnej oferty pomocy w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, 

b) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień 

i przemocy w rodzinie, 

c) szkolenie sprzedawców w zakresie zasad sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

d) przeprowadzanie badań metodą „Tajemniczy klient” mających na celu sprawdzenie 

przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom małoletnim, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym: 
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- zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach sportowych, 

- podejmowanie inicjatyw, kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- wysokość dofinansowania przedsięwzięć organizowanych w ramach programu 

„Profilaktyka i sport” oraz liczba osób biorących w nich udział, 

- wysokość dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz liczba osób nim objętych, 

- liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej 

i przemocy w rodzinie oraz liczba osób nimi objętych, 

- liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych szkoleniami, 

- liczba interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku 

z nieprzestrzeganiem zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

4.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów 

abstynenckich, punktów konsultacyjnych oraz osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

1) dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, kierowanych do osób 

i rodzin dotkniętych problemem uzależnień, 

2) dofinansowywanie badań z zakresu spraw społecznych, tworzenie diagnoz i ekspertyz, 

w tym przeprowadzenie w placówkach oświatowych badań ankietowych dotyczących 

używania środków psychoaktywnych oraz zagrożeń innymi uzależnieniami i przemocą 

wśród młodzieży szkolnej, 

3) współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki                             

i promowania postaw trzeźwościowych. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania z zakresu spraw 

społecznych, diagnozy i ekspertyzy, 

- ilość przeprowadzonych badań. 

4.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

dotyczących reklamy, promocji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

1) wizytacje i kontrole w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod 

kątem przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

2) podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania                          

z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. zakazu promocji i reklamy 

napojów alkoholowych, sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw, 

3) podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku 

z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- liczba wizytacji i kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 



Raport o stanie Gminy Konopiska za rok 2020 Strona 110 

- liczba podjętych interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków 

korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- liczba wszczętych postępowań w związku z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4.6. Zapewnienie realizacji zadań zawartych w Programie: 

1) wspieranie podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w tym: zakup 

wyposażenia (w tym środków trwałych), materiałów i artykułów związanych z obsługą 

i promocją GKRPA oraz realizacją Programu, 

2) dostosowanie obiektów, w tym m.in. zakup wyposażenia (doposażenia w sprzęt 

niezbędny do udzielania świadczeń) dla potrzeb zadań realizowanych w ramach 

Programu przez jego realizatorów i współrealizatorów, m.in. przez instytucje, 

organizacje pozarządowe, jednostki kościelne, placówki wsparcia dziennego. 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

- liczba wspieranych podmiotów i wysokość ich dofinansowania, 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na obsługę GKRPA. 

W Gminie Konopiska nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. 

V. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2020. 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy 

Konopiska w roku 2020 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

2. Współorganizatorzy Programu: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy szkół 

podstawowych i przedszkoli, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” Komisariat Policji 

w Blachowni, Sąd, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji 

oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania wynikające z gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Gminna Komisja działa w oparciu o zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 43/2009 

z dnia 27 maja 2009r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

4. Źródła finansowania Programu 

W budżecie Gminy wydzielone są w rozdziale 85154 środki finansowe na realizację 

gminnego programu pochodzące z opłat uzyskanych w ciągu roku za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań ujętych w programie na rok 2020 w 

budżecie znalazła się kwota 157 834,00 zł. 

1) budżet gminy Konopiska, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym środki finansowe 

uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 

roku; 

2) środki niewykorzystane na realizację Programu przechodzą z roku ubiegłego; 

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych; 

4) środki finansowe realizatorów Programu. 

5. Monitoring Programu i sprawozdawczość 
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Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi, który polega na zbieraniu 

i analizowaniu informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania 

są realizowane zgodnie z założonym planem. Monitoring będzie obejmował następujące 

elementy: 

1) czas realizacji zaplanowanych działań oraz ich zakres, 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz źródła ich 

pochodzenia, 

3) stan realizacji poszczególnych zadań. 

Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony przy wykorzystaniu wyznaczonych 

w dokumencie wskaźników monitoringowych, na podstawie sprawozdań przekazywanych 

przez jego realizatorów/współrealizatorów do Pełnomocnika. Wnioski z niego płynące 

zostaną uwzględnione w sprawozdaniu. 

Monitoring realizacji Programu dostarczy również informacji pozwalających  

na przeprowadzenie jego ewaluacji, która dotyczy oceny efektów wdrożenia wyznaczonych 

zadań. 

Program ma charakter otwarty. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub 

nowych potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone. 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w wys. 150 zł za posiedzenie. 

    2. Wynagrodzenie dla pracownika wykonującego czynności administracyjne Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prowadzenie i przygotowywanie 

dokumentacji Komisji (umowa - zlecenie) 300 zł miesięcznie. 

    3. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 700 zł miesięcznie. 

   Wynagradzanie wypłacane jest na podstawie list obecności na posiedzeniu Komisji 

i rachunków za wykonanie zleconych czynności podpisanych przez Pełnomocnika Wójta 

ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. STAN MIENIA KOMUNALNEGO  

Wartość księgowa mienia komunalnego Gminy Konopiska na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosi ogółem 155.087.908,03 zł. Na wartość tą składają się: 

- Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 11.626.955,99, o powierzchni ogółem 

288.9272  ha, z czego  w użytkowaniu wieczystym znajduje się 12.3378 ha o wartości 

215.874,00 zł. 

- Budynki  o wartości ogółem  33.473.562,34 zł: w tym: 

1. mieszkalne, stanowiące  własność gminy, wszystkie lokale mieszkalne oddane w najem 

osobom fizycznym  

2. administracyjne ( UG, GOPS, GCKiR, GZOZ, Ośrodek Zdrowia Aleksandria) 

3. świetlice, kluby i sale sportowe w różnych miejscowościach gminy 

4. budynki strażnic (remiz strażackich), użytkowane przez jednostki ochotniczych straży  

5. obiekty szkolne 

6. budynki na PSZOK 

7. inne budynki  

- Budowle o wartości ogółem 71.594.795,98 zł. w tym: 
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1. budowle przy szkołach ( boiska, ogrodzenia , chodniki, parkingi)  

2. place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany 

3. budowle na wysypisku ( drogi wewnętrzne, oświetlenie, myjnie, zbiorniki 

4. parkingi, boiska ORLIK, boisko LOT, stadion 

5. oświetlenie uliczne 

6. budowle sanitarne 

7. 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 2.715.162,07 zł. 

- Środki transportu, to  samochody specjalne pożarnicze, samochody służbowe, gimbus  

i bus Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 1.984.154,52 zł. Samochody pożarnicze oddane 

są w użytkowanie jednostkom OSP 

- Drogi ogółem o wartości 33.693.277,13 zł. w tym : 

1.  drogi gminne – o wartości 30.560.037,57 zł 

2.  drogi  transportu rolnego o  wartości  2.278.759,46 zł 

3.  inne drogowe 854.480,10 zł 

Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych (działki budowlane  

w Konopiskach, Aleksandrii II i w Rększowicach)  

W wyniku przetargu  sprzedano 7 działek  za kwotę 1.064.442,00 zł. 

Gmina Konopiska część swojego gruntu 283.1757 ha  oddała w dzierżawę 4.7539 ha, 

użyczenie 3.4211 ha, użytkowanie 2.0811ha, użytkowanie wieczyste 12.3978 ha oraz  zarząd 

8.3164 ha co przestawia poniższy wykres: 

 
Wykres 28. Wykaz gruntów gminnych według użytkowania (w %) w roku 2020 

 

 
 

Gmina Konopiska część swoich budynków użytkowych oddała w najem 712,73 m2, 

użyczenie 2.767,98 m2, użytkowanie 2.117,80 m2 oraz zarząd 7.050,18 m2 co przestawia 
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Wykres 29. Wykaz budynków gminnych według użytkowania (w %) w roku 2020 

 

 

Czynsze dzierżawne opłaca 35 dzierżawców i najemców majątku gminnego. Dochód  

z dzierżawy i najmu majątku gminy w 2020 r. wynosił 356.820,60 zł. 

W roku 2020 rozwiązano 2 umowy dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy  

ul. Lipowej 6 działka nr 1525/16 o pow. 0.2034 ha. oraz przy ul. Przemysłowej (pawilon 

handlowy na Tuszynku). 

Gmina Konopiska posiada 50 lokali mieszkalnych z czego 15 lokali to mieszkania socjalne  

i  35 lokale to mieszkania komunalne. Jesteśmy członkami 4 wspólnot mieszkaniowych.  

Ze względu na zły stan techniczny wyłączono z użytkowania 7 lokali w Konopiskach przy  

ul. Częstochowskiej 4. W niektórych 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 w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B, gdzie będzie  

się znajdowało 16 lokali socjalnych. 

Tabela 45. Budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy Konopiska 

L.p. Miejscowość Ulica nr 

lokalu 

powierzchnia powierzchnia 

łącznie 

1 Konopiska ul. Sportowa 3 1 33,25 128,25 

2 4 32 

3 2 31,5 

4 5 31,5 

5 Przemysłowa 16 1 28,33 85,61 

6 2 57,28 

7 Przemysłowa 18 3 34,06 134,12 

8 2 34,06 

9 1 33 

10 4 33 

11 Przemysłowa 18a 1 12 12 

12 Przemysłowa 16a   15,27 61,08 

5,04%

49,36%
19,55%

14,96%

11,09%

Wykaz budynków gminnych według 
użytkowania (%)

Najem

Zarząd

Użyczenie

Użytkowanie

Pozostałe
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13   15,27 

14   15,27 

15 4 15,27 

16 Częstochowska 4 1 19,35 484,69 

17 2a 18 

18 2 17,64 

19 3 19,35 

20 4 46,61 

21 4a 18 

22 4b 20,5 

23 6 45,34 

24 7 40,5 

25 8 19,35 

26 9 40,5 

27 10 20,25 

28 11 20,25 

29 12 40,5 

30 13 40,5 

31 14 38,7 

32 15 19,35 

    905,75 905,75 

 

Tabela 46. Budynki mieszkalne  stanowiące współwłasność Gminy Konopiska i mieszczące się w budynkach  

szkół i przedszkola 

 

L.p. Miejscowość Ulica nr 

lokalu 

powierzchnia powierzchnia 

łącznie 

1 Konopiska Lipowa 8  56 56 

2 Częstochowska 

155 

1 51,71 257,47 

3 2 35,93 

4 3 46,26 

5 5 35,93 

6 9 35,93 

7 12 51,71 

8 Przemysłowa 1 1 45,93 172,3 

9 3 46,17 

10 4 45,93 

11 5 34,24 

13 Skośna 1  62,76 62,76 

14 Kopalnia Szkolna 2 3 47 218 

15 2 62 

16 4 62 

17 1 47 

18 Łaziec Łaziec 2 2 47 47 

20 Aleksandria Gościnna 132 1 32 32 

    845,53 845,53 
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W zasobie mieszkaniowym w 2020 r. zamieszkiwało i opłacało czynsz 38 lokatorów.  

W lokalach mieszkaniowych zamieszkują osoby nie pracujące i nie posiadające dochodów.  

W związku z tym często powstają zaległości które jest trudno ściągnąć od najemców. 

Pomimo posiadanych wyroków sądowych komornicy umarzają postępowania ponieważ nie 

ma z czego ściągnąć zaległości. W gminie istnieje możliwość odpracowania zaległości 

czynszowych.  

10.         OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE  
 

10.1    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 

Ratowniczo-Gaśniczego, 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 2020 r. strażacy 

z jednostek OSP gminy Konopiska uczestniczyli w 212 odnotowanych działaniach 

ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki łącznie interweniowały 205 razy. W sumie 

strażacy uczestniczyli w gaszeniu 82 pożarów, a w 123 przypadkach prowadzili akcje mające 

na celu likwidację zagrożeń miejscowych na terenie gminy.  
 

Tabela 47. Zestawienie zdarzeń na terenie gminy Konopiska w 2020 r. 

Lp. Jednostka Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Ćwiczenia Razem 

1. OSP Aleksandria 7 22 1 - 30 

2. OSP Hutki 7 21 - - 28 

3. OSP Jamki 1 1 - - 2 

4. OSP Konopiska 30 9 1 - 40 

5. OSP Rększowice 28 62 3 - 93 

6. OSP Wąsosz-Łaziec 10 9 - - 19 

Razem: 82 123 5 - 210 

Z powyższych danych wynika, że 40% wyjazdów to akcje ratowniczo-gaśnicze 

polegające na gaszeniu pożarów, natomiast 60% to wyjazdy do zagrożeń miejscowych.   

W ubiegłym roku stosunek procentowy był odwrotny, gdyż 61% wyjazdów stanowiły pożary, 

natomiast 39%  inne zdarzenia. Analizując wyjazdy jednostek OSP ze względu na cel 

interwencji, należy zaznaczyć, że utrzymuje się stała tendencja wzrostowa podejmowania 

interwencji z powodu zagrożeń miejscowych, a w tym roku ich liczba przewyższyła nawet 
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akcje związane ze zwalczaniem pożarów. Najwięcej interwencji nie związanych z gaszeniem 

pożarów było spowodowanych zdarzeniami drogowymi, takimi jak: wypadki, kolizje, ale 

także rozlane w pasie drogowym substancje, które należało zneutralizować. Bez wątpienia 

wpływ na taki stan rzeczy ma stale wzrastająca liczba uczestników ruchu drogowego, jak 

również otwarcie przebiegającej przez teren gminy autostrady A1. Bardzo często strażacy 

ochotnicy wyjeżdżali również w celu zlikwidowania gniazd owadów błonkoskrzydłych.  

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.  

Skuteczność działania strażaków – ochotników w dużej mierze uzależniona jest od 

wyposażenia i nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W 2020 r. w ramach programu 

pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2 Dofinansowanie zakupu 

sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ze środków finansowych 

przyznanych z WFOŚiGW w Katowicach oraz z budżetu gminy Konopiska jednostki 

otrzymały następujący sprzęt i wyposażenie: 

OSP Hutki – montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50, stacja obiektowa 

DSP-52L, instalacja antenowa. Dzięki tej inwestycji strażacy ochotnicy z Hutek dołączyli do 

grona jednostek OSP: Aleksandria, Konopiska i Rększowice, które posiadają system 

selektywnego alarmowania, co pozwala na bezpośrednie uruchomienie syreny alarmowej 

i wywołanie jednostki ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP 

w Częstochowie. W ten sposób została zwiększona mobilność jednostki, co ma bezpośredni 

wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy; 

OSP Konopiska –opryskiwacz spalinowy Stihl – 2 szt., pilarka spalinowa MS251 – 1 

szt.; 

OSP Rększowice – smok ssawny skośny 75 – 2 szt., wąż tłoczny W 52/20-ŁA GIL – 2 

szt., buty strażackie bojowe – 3 pary, motopompa półszlamowa SST 80 z kompletem węży – 

1 szt.; 

OSP Wąsosz-Łaziec – szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, drabina przenośna 

ratownicza, kurtyna wodna, tłumica, parawan ochronny, lina strażacka. 

 

10.2   STAN PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Nad bezpieczeństwem i porządkiem w gminie czuwają funkcjonariusze Komisariatu 

Policji w Blachowni. Na dzień 31 grudnia 2020r. jednostka Policji dysponowała 30 etatami 

policyjnymi. Na terenie gminy Konopiska odnotowano łącznie 24 przestępstwa kryminalne  

o znacznej społecznej szkodliwości czynu, co stanowi wzrost o 9 w porównaniu  

z analogicznym okresem roku 2019. 

Tabela 48. Liczba przestępstw w latach 2018-2019-2020 w rozbiciu na kategorie 

Kategoria przestępstwa Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Kradzież 8 7 12 

Kradzież samochodu 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 6 3 9 

Rozbój 0 0 0 

Bójka 0 0 0 

Uszkodzenie ciała 0 1 0 

Uszkodzenie mienia 2 4 3 

Razem 16 15 24 
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Na terenie gminy Konopiska funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 384 interwencje, 

w tym 149 domowych, a w ramach procedury „Niebieskich Kart”/ pomoc ofiarom przemocy 

domowej / sporządzili łącznie 13 „Niebieskich Kart”. Na terenie gminy Konopiska zostało 

zatrzymanych 5 nietrzeźwych kierujących, podejrzanych o popełnienie przestępstw z art. 

178a § 1 kk i art. 178a § 1 i 4kk.  

W ramach prowadzonych spraw o wykroczenia z terenu gminy Konopiska przeprowadzono 

łącznie 121 czynności wyjaśniających, w tym w 48 przypadkach czynności te zakończono 

skierowaniem wniosków o ukaranie Sądu, natomiast w 73 przypadkach sporządzono 

odstąpienia od skierowania wniosku do Sądu. Jednocześnie policjanci z Komisariatu Policji  

w Blachowni nałożyli na terenie gminy Konopiska 402 mandaty karne oraz zastosowali 553 

pouczenia. Najczęściej popełniane wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  

w komunikacji (art. 92§1 i 97 kw); porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 51§1 i 2 kw), 

art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto dość dużą grupę stanowią 

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 141 i 145 kw) i mieniu (art. 119kw), 

(art.116 § 1a kw) w sprawie nie stosowania się do reżimu sanitarnego wprowadzonego  

w związku ze stanem epidemii. 

Analizując miejsce ujawnionych przestępstw i wykroczeń należy wskazać, że najbardziej 

zagrożonymi miejscami, gdzie dochodzi do kradzieży, wybryków chuligańskich, spożywania 

alkoholu i niszczenia mienia są: Konopiska ul. Częstochowska w rejonie sklepu „Mocny 

Nocny 24h”, ul. Lipowa w rejonie studni i Urzędu Gminy, ul. Sportowa w rejonie zbiornika 

„Pająk”, Kopalnia ul. Klonowa w rejonie przystanku autobusowego, Aleksandria ul. Gościnna 

przy boisku ORLIK.  

Z danych statystycznych wynika, że w 2020 roku na terenie gminy Konopiska odnotowano 84 

zdarzenia drogowe, w tym 10 wypadków drogowych, w których 1 osoba poniosła śmierć, 10 

osób zostało rannych oraz odnotowano 74 kolizje drogowe. 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 49. Porównanie zdarzeń drogowych w latach 2018 – 2019 - 2020 

Rodzaj zdarzenia 2018 2019 2020 

Wypadki 7 11 10 

Zabici 0 0 1 

Ranni 8 16 10 

Kolizje 52 77 74 
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Podsumowanie 

   

Rok 2020 był dla obsługi administracyjnej urzędu rokiem bardzo trudnym ze względu 

na pandemię COVID-19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przystosowano odpowiednio 

stanowiska pracy, zakupiono środki ochronne, przeorganizowano system obsługi klientów. 

 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 1 521 866,05 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2020 roku wypracowano nadwyżkę w wysokości 3 107 681,76 zł.  

Z danych finansowych wynika, iż wypracowano większy o ponad 4,6 mln zł wynik budżetu, 

co jest spowodowane m.in. prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej  

i oszczędnościami po stronie wydatków, a także zmniejszonymi wydatkami spowodowanymi 

COVID-19. 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych za 2020 rok 

obrazuje stabilną sytuację finansową gminy, a budżet omawianego roku pozwolił  

na realizacją zaplanowanych zadań, w tym wykonania dochodów w 98,94% a wydatków  

w 90,79%. 

 

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. 

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. 

 

Możliwości inwestycyjne Gminy Konopiska i rozwój w 2020 roku był możliwy 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 

samorząd gminny na mocy ustaw i uchwał rady gminy w 2020 roku, staraliśmy się wykonać  

w możliwie najpełniejszym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem. 
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