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Szanowni Państwo, 

 

przekazuję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Ciasna za rok 2021. 

Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). 

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności, jako Wójta Gminy Ciasna w roku 2021, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii,  

uchwał Rady Gminy Ciasna i funduszu sołeckiego. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Ciasna  

do lektury dokumentu. 

 

 

 Wójt Gminy Ciasna 

 mgr inż. Zdzisław Kulej 
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1. Informacje ogólne. 

1.1. Ogólna charakterystyka gminy. 

 

Gmina Ciasna położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego. Jest 

najbardziej wysuniętą na północ gminą powiatu lublinieckiego. To gmina wiejska o charakterze 

rolniczym, w jej skład wchodzi 9 sołectw. Wysoki stopień zalesienia, park krajobrazowy, 

rezerwaty przyrody, duża ilość stawów, potoków i strumyków sprawia, iż gmina należy do 

bardzo atrakcyjnych obszarów północnej części województwa śląskiego. 

Bezcennym skarbem gminy pozostaje przyroda – bogactwo gatunkowe ptaków i zwierząt. Na 

terenie gminy można spotkać takie gatunki jak: orzeł bielik, bocian czarny, żuraw, czapla, bąk, 

zimorodek i liczne ssaki tj.: bóbr, kuna, nietoperz, sarna, jeleń. 

Flora gminy jest równie bogata, świadczą o tym dwa rezerwaty przyrody Łęg nad Młynówką oraz 

Cisy koło Sierakowa Śląskiego. Jednocześnie część terenów gminy leży w Parku 

Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. Na terenie gminy możemy odnaleźć pomnikowe 

drzewa przekraczające obwód pnia 3 metry. Są to głównie dęby, lipy, ale także buki. 

Największym pomnikiem jest tak zwany Dąb Napoleona rosnący w Sierakowie Śląskim. 

Oprócz rolnictwa bardzo ważną gałęzią gospodarki była hodowla karpia począwszy od XVI 

wieku. Jednocześnie od połowy XIX wieku region gminy zaliczał się do potentatów hutnictwa 

żelaza. Pod względem historycznym jednym z unikatowych obiektów, którymi może pochwalić 

się gmina jest odrestaurowany budynek fajczarni Zborowskiem. 

Gmina Ciasna to jednak nie tylko przyroda. W ciągu ostatnich lat gmin Ciasna przoduje 

w inwestycjach. Ciągłej rozbudowie podlega infrastruktura drogowa łącznie 146 km dróg 

gminnych, wodociągowa 159 km, kanalizacja 78 km. Rewitalizowane są kolejne tereny zielone, 

które tworzą przestrzenie przyjazne mieszkańcom. 

Bardzo ważnym elementem rozwoju są drogi i szlaki rowerowe wraz z centrami przesiadkowymi 

służące zarówno mieszkańcom, jak i turystom. 

Istotnym elementem dynamicznego rozwoju Gminy Ciasna jest powstały w ostatnich latach 

pierwszy etap sieci ścieżek pieszo-rowerowych, który obecnie obejmuje kilkanaście kilometrów 

przygotowanych tras służących mieszkańcom zarówno jako dojazd do miejsc pracy jak i do 

rekreacji. Ponadto, powstałe w ramach ich budowy Centrum Przesiadkowe pozwala 

rowerzystom na kontynuowanie podróży na dalsze odległości autobusami czy koleją. Po 

zrealizowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad części łączącej miejscowości Ciasna  

z Sierakowem Śląskim, zakończony zostanie etap zapewniający rowerzystom bezpieczny 

przejazd wzdłuż całego odcinka drogi krajowej DK11 zlokalizowanej na terenie Gminy Ciasna. 

1.2. Demografia Gminy Ciasna. 

 

Na koniec 2021 r. w Gminie Ciasna zameldowanych było 7410 osób, w tym 3767 kobiet. 

Poniższa tabela przedstawia bardziej szczegółowe dane w porównaniu do 2020 r. 

Stan ludności – porównanie lat 2020-2021 

Rok Liczba ludności  
na 31.12.2021 
zameldowanych  

Liczba ludności  
na 31.12.2021 
zameldowanych 

Urodzenia dzieci, 
które są  
zameldowane 

Zgony osób 
ostatnio 
zameldowanych  
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w Gminie Ciasna  
na pobyt stały 

w Gminie Ciasna 
na pobyt czasowy 

w Gminie Ciasna w Gminie Ciasna 

2020 7418 75 74 77 

2021 7328 82 63 96 

 

Statystyka ludności wg płci stan na dzień 31.12.2021 r. (pobyt stały i czasowy) 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 106 104 210 

3 37 35 72 

4-5 72 69 141 

6 27 26 53 

7 39 27 66 

8-12 186 173 359 

13-15 130 114 244 

16-17 89 67 156 

18 37 27 64 

powyżej 19 r.ż. 2920 3125 6045 

OGÓŁEM 3643 3767 7410 

Statystyka ludności wg płci stan na dzień 31.12.2021 r. (pobyt stały) 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 104 102 206 

3 36 34 70 

4-5 71 67 138 

6 26 26 52 

7 38 26 64 

8-12 185 170 355 

13-15 128 114 242 

16-17 88 67 155 

18 37 27 64 

powyżej 19 r.ż.  2885 3097 5982 

OGÓŁEM 3598 3730 7328 

 

Statystyka ludności z podziałem na poszczególne miejscowości stan na dzień 31.12.2021 
r. (pobyt stały i czasowy) 

CIASNA (OGÓŁEM)  7410 

CIASNA 1572 

DZIELNA 278 

GLINICA 976 

JEŻOWA 537 



str. 9 

 

MOLNA 343 

PANOSZÓW 519 

SIERAKÓW ŚLĄSKI 1562 

WĘDZINA 588 

ZBOROWSKIE 1035 

Statystyka ludności z podziałem na poszczególne miejscowości 
stan na dzień 31.12.2021 r. (pobyt stały) 

CIASNA (OGÓŁEM)  7328 

CIASNA 1546 

DZIELNA 275 

GLINICA 962 

JEŻOWA 529 

MOLNA 337 

PANOSZÓW 511 

SIERAKÓW ŚLĄSKI 1556 

WĘDZINA 586 

ZBOROWSKIE 1026 

 

Liczba zameldowanych cudzoziemców wg płci stan na dzień 31.12.2020 r. 

MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

5 2 7 

 

Liczba zameldowanych cudzoziemców wg płci stan na dzień 31.12.2021 r. 

MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

12 3 15 

1.3. Jednostka organizacyjna realizująca zadania Organu Wykonawczego i Stanowiącego. 

 

Jednostką organizacyjną realizującą zadania Wójta Gminy Ciasna i Rady Gminy Ciasna jest 

Urząd Gminy Ciasna z siedzibą w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a. 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciasna przedstawia sie następująco: 
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Urząd Gminy zatrudniał na dzień 31.12.2021 r.  

Urząd Gminy Ciasna 
Liczba pracowników 

na dzień 31.12.2020 r. 

Urząd Gminy – pracownicy administracyjni 33 

Urząd Gminy – wszyscy pracownicy 49 

Tabela – liczba pracowników. 

 

 Kobiety Mężczyźni 

Urząd Gminy – pracownicy administracyjni 27 6 

Urząd Gminy – wszyscy pracownicy 29 20 

Tabela – liczba pracowników według płci. 

 

Od dnia 26 listopada 2006 r. nieprzerwanie stanowisko Wójta Gminy Ciasna sprawuje  

Pan mgr inż. Zdzisław Kulej. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy Ciasna oprócz oświatowych zatrudniają: 

 Liczba osób z różnym wymiarem etatu na dzień 

31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury 5 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 

Gminna Biblioteka Publiczna 5 

Gminny Klub Dziecięcy 6 

Wpływ korespondencji za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. przedstawia się następująco: 

 Wpływ korespondencji Wpływ faktur 

Na dzień 31.12.2021 r. 11 330 2 685 

Na dzień 31.12.2020 r. 11 448 2 405 

Na dzień 31.12.2019 r. 11 667 2 301 

Na dzień 31.12.2018 r. 10 904 2 321 

Na dzień 31.12.2017 r. 11 831 2 281 

 

2. Realizacja uchwał Rady Gminy Ciasna. 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. 

Do właściwości Rady Gminy należą sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: 

uchwalenie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat 

w granicach określonych w odrębnych uchwałach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
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Skład Rady Gminy Ciasna w 2021 roku, kadencja 2018-2023. 

 

1.  Grażyna Gała 

2.  Roman Gbur 

3.  Helmut Grzesik 

4.  Adam Jelonek 

5.  Mirosław Kalarus 

6.  Andrzej Kosytorz 

7.  Teresa Kozala 

8.  Paweł Krawczyk 

9.  Czesław Małczak  

10.  Piotr Maroń 

11.  Józef Nieświec 

12.  Henryk Pluta 

13.  Damian Szpank 

14.  Oktawian Vieth 

15.  Mariola Werner 

 

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Henryk Pluta,  

Wiceprzewodniczącymi są Pan Mirosław Kalarus i Pani Grażyna Gała. 

 

Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy Ciasna są: 

1. Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Maroń, 

2. Komisji Budżetu – Pani Mariola Werner, 

3. Komisji Gospodarki – Pan Mirosław Kalarus, 

4. Komisji Spraw Społecznych – Pan Oktawian Vieth, 

5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Paweł Krawczyk. 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Ciasna w 2021 roku. 

 

W 2021 roku Rada Gminy Ciasna obradowała i podejmowała uchwały na 12 posiedzeniach 

sesji. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 74 uchwały. W posiedzeniach sesji 

uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, 

stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów. Sesje Rady Gminy Ciasna były 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy 

udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie 

z procedurą były one w zależności od treści przekazywane do Wojewody Śląskiego oraz 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Uchwały podjęte w 2021 roku: 

Projektodawca uchwały 

(nazwa referatu, jednostki organizacyjnej) 

 Ilość podjętych uchwał: 

Wójt Gminy Ciasna -Referat Budżetowo-Finansowy 38 

Wójt Gminy Ciasna - Referat Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich 

11 

Wójt Gminy Ciasna - Referat Gospodarki Komunalnej 20 

Wójt Gminy Ciasna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 

Tabela: Ilość uchwał podjętych w 2021r. 

 

3. Rolniczy charakter Gminy - rolnictwo i łowiectwo. 

 

1) Powierzchnia użytków rolnych w gminie zajmuje około 7246,12 ha. 

2) W gminie funkcjonują 1092 gospodarstwa rolne, z tego 831 gospodarstw należy do 

mieszkańców Gminy Ciasna, a 261 gospodarstw należy do osób spoza gminy. 

Jednocześnie można wyodrębnić w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych 10 gospodarstw 

powyżej 50 ha. 

3) Liczba kół łowieckich działających na terenie Gminy w 2021r. (7 kół) samorząd prowadził 

szeroko rozumianą współpracę z działającymi tu kołami łowieckimi: „Bażant” 

Siemianowice Śląskie, „Żubr Księży Las”, „Hubertus” Lubliniec, „Ryś” Bielsko-Biała, 

„”Trop” Lubliniec, „Węglarz” Miechowice, „Knieja” Nowiny, w ramach czego opiniował 

roczne plany łowieckie oraz korekty do tych planów. 

 

4. Działalność gospodarcza. 

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

na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 389 podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Ciasna.  

W ubiegłym roku zarejestrowano w gminie Ciasna 18 nowych przedsiębiorców. 

Łącznie złożono 111 wniosków do CEIDG-1.  

Złożone wnioski dotyczyły: 

 założenia działalności gospodarczej – 18 szt.  

 zmian we wpisie – 58 szt. 

 zmian we wpisie z zawieszeniem – 14 szt. 

 zmian we wpisie ze wznowieniem – 7 szt.  

 zakończenia prowadzenia działalności – 14 szt. 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w CEIDG funkcjonujące na terenie Gminy Ciasna to 

przede wszystkim małe i średnie zakłady. Do wiodących branż w Gminie Ciasna zaliczyć należy: 

usługi ogólnobudowlane, usługi transportowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych. 
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Wpisy dokonane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Rok Wpisy o rozpoczęcie działalności Wykreślenie działalności 

2017 39 20 

2018 26 16 

2019 23 17 

2020 17 9 

2021 18 14 

Obserwuje się spadek w stosunku do 2017 r. podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą, jest to aż o 21 podmiotów mniej. 

 

Największe zakłady pracy na terenie Gminy Ciasna: 

INVADO – produkcja drzwi wewnętrznych, ościeżnic, listew przypodłogowych.  

EJOT – produkcja wkrętów do tworzyw sztucznych, wkrętów do metalu i blach oraz 

indywidualnych rozwiązań połączeniowych.  

KOSPAN – produkcja paneli ściennych, listew wykończeniowych, profili oraz frontów 

meblowych.  

ASKLA – produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu oraz tworzenie nowych technologii 

produkcji.  

PATOKA Industries Ltd. – wyroby ceramiczne, cegła.  

PARS – firma transportowa.  

Granit Grzechac – usługi kamieniarskie, wykonywanie m. in. fontann, kul pływających, schodów 

wewnętrznych i zewnętrzne prace kamieniarskie na obiektach sakralnych.  

WRONA – produkcja podłoża do pieczarek.  

LEMPA – wykonywanie schodów i wykończeń drewnianych.  

Fontanny z kamienia KACZMARCZYK - usługi kamieniarskie, wykonywanie fontann. 
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5. Gospodarka komunalna. 

5.1. Zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

 

Z dniem 20 sierpnia 2021 r. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W Gminie Ciasna stawka opłaty abonamentowej w 2021 r. wynosiła 5,58 zł brutto. 

Z tytułu opłaty abonamentowej pokrywane są koszty poniesione w związku z utrzymaniem 

w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.  

W celu uniknięcia dużej rozbieżności w taryfach za lata ubiegłe, a taryfą, która została 

wprowadzona w życie Wójt Gminy Ciasna przedłożył Radzie Gminy Ciasna projekt uchwały 

o dopłacie do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków.  

Do 20.09.2021 r. wysokość dopłaty wynosiła 1,00 zł plus obowiązujący podatek VAT do 

1 m3 zużytej wody uchwalona Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28.11.2018 r.  

W związku ze zmiana taryfy od 21.09.2021 r. wysokość dopłaty wynosi 1,45 zł plus 

obowiązujący podatek VAT do 1 m3 zużytej wody uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/200/2021 Rady 

Gminy Ciasna z dnia 13.09.2021 r. 

Do dnia 20.09.2021 r. zgodnie z uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 

30.07.2019 r. dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosiła 7,50 zł plus obowiązujący 

podatek VAT. Od dnia 21.09.2021 r. wysokość dopłaty wynosi: 

1) 8,53 zł plus obowiązujący podatek VAT dla Grupy I do 1 m3 odprowadzonych ścieków 

2) 8,70 zł plus obowiązujący podatek VAT dla Grupy 2 do 1 m3 odprowadzonych ścieków 

 

Ceny wody obowiązujące do dnia 20.09.2021 r. 

 

Ceny zatwierdzone 
przez Wody Polskie 
(stawki podane 
w brutto) 

Wysokość 
dopłaty z 
budżetu Gminy 
(stawki podane 
w brutto) 

Cena ponoszona 
przez 
mieszkańców 
(stawki podane 
w brutto) 

Cena wody zł/m
3
 6,73 zł/m

3 
1,08 zł 5,65 zł/m

3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

5,58 zł  
/ 1 miesiąc 

---- 
5,58 zł 

/ 1 miesiąc 

Cena usługi odprowadzania 
ścieków dla Grupy 1 (zł/m

3
) 

od dnia 1 sierpnia 2019 r. 
16,60 zł/m

3 
8,10 zł 8,50 zł/m

3 

Cena usługi odprowadzania 
ścieków dla Grupy 2 
posiadającej przydomowe 
przepompownie ścieków 
(zł/m

3
) od dnia 1 sierpnia 

2019 r. 

16,27 zł/m
3 

8,10 zł 8,17 zł/m
3 
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Ceny wody obowiązujące od dnia 21.09.2021 r. 

 

Ceny zatwierdzone 
przez Wody Polskie 
(stawki podane 
w brutto) 

Wysokość 
dopłaty z 
budżetu Gminy 
(stawki podane 
w brutto) 

Cena ponoszona 
przez 

mieszkańców 
(stawki podane 

w brutto) 

Cena wody zł/m
3
 7,27 zł/m

3 
1,57 zł 5,70 zł/m

3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

5,58 zł  
/ 1 miesiąc 

---- 
5,58 zł 

/ 1 miesiąc 

Cena usługi odprowadzania 
ścieków dla Grupy 1 (zł/m

3
) 

od dnia 21 września 2021r. 
17,92 zł/m

3 
9,21 zł 8,71 zł/m

3 

Cena usługi odprowadzania 
ścieków dla Grupy 2 
posiadającej przydomowe 
przepompownie ścieków 
(zł/m

3
) od dnia 21 września 

2021 r. 

17,55 zł/m
3 

9,40 zł 8,15 zł/m
3 

 

Woda dostarczana jest mieszkańcom Gminy z ujęcia głębinowego w miejscowości Przywary. 

Woda nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji. 

Na terenie Gminy Ciasna zlokalizowanych jest 7 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Przywary. 

Zgodnie z Harmonogramem badania wody z wodociągu gminnego Gminy Ciasna w 2021 roku 

dokonywano regularnie oceny wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego 

Przywary. Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym 

i organoleptycznym spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W 2021 r. eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna była firma Usługi 

Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń sp. j., która ma zawartą umowę do dnia 31.12.2021 r. 

 

5.2. Oczyszczalnie ścieków. 

Na terenie Gminy Ciasna funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Sierakowie Śląskim  

oraz Ciasnej. 

W 2021 roku na oczyszczalni ścieków w Ciasnej zostało oczyszczonych 115 223 m3, w tym 

również ścieki dowożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. Natomiast na oczyszczalni 

ścieków w Sierakowie Śląskim oczyszczono 88 632 m3 - w tym znajdują się również ścieki 

dowożone taborem asenizacyjnym. 

W 2021 roku masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków  

w Ciasnej wyniosła 47 Mg (12,00 w tonach s.m.), a na oczyszczalni ścieków w Sierakowie 

Śląskim 81 Mg (19 w tonach s.m.). 

Całość wytworzonych osadów ściekowych została wykorzystana rolniczo. 
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W ciągu 2021 roku wykonano 2 badania, w których nie wyizolowano bakterii z rodzaju 

Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań. 

5.3. Stan urządzeń na sieci, w tym hydrantów. 

Gmina Ciasna posiada 159 km sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa jest w dobrym stanie. 

Natomiast, stare przyłącza do sieci wodociągowej podlegają sukcesywnej wymianie. Przy okazji 

robót drogowych wymieniane są przyłącza do sieci wodociągowej. 

Większość zlokalizowanych na sieci wodociągowej hydrantów to urządzenia stare, które 

wymagają wymiany. Urządzenia te zostały przekazane w latach 90. Gminie. Gmina Ciasna 

realizuje stopniowo wymianę hydrantów. 

W 2021 roku wymieniono następujące hydranty: 

- Glinica, ul. Asfaltowa,  

- Glinica, ul. Boczna, 

- Ciasna, ul. Zjednoczenia, 

- Ciasna, ul. Nikoli Tesli. 

W jednostkach OSP: Ciasna, Sieraków Śląski, Molna, Zborowskie i Glinica, znajdują się 

hydranty wewnętrzne, z których pobierana jest woda w przypadku pożarów. 

5.4. Zakup energii elektrycznej. 

W czerwcu 2020 r. Gmina Kalety w ramach Grupy Zakupowej zorganizowała przetarg 

nieograniczony pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gmin skupionych w Grupie 

Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGE Obrót S.A. Cena jednostkowa netto za MWh 

wyniosła 278,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wartość energii elektrycznej z tytułu oświetlenia obiektów stanowiących własność Gminy Ciasna 

wynosi 310 159,07 zł brutto. 

W czerwcu 2020 r. Gmina Kalety w ramach Grupy Zakupowej zorganizowała przetarg 

nieograniczony pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej 

Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGE Obrót S.A. Cena jednostkowa netto za MWh wynosi 

254,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wartość energii elektrycznej z tytułu oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Ciasna wynosi 

142 531,63 zł brutto. 

6. Ochrona środowiska. 

6.1. Obszary chronione. 

W 2021 roku w granicach administracyjnych Gminy Ciasna znajdowały się: 

a) Rezerwat przyrody – Cisy koło Sierakowa Śląskiego – obejmuje powierzchnię 8,05 ha  

w miejscowości Przywary. Rezerwat chroni naturalne stanowisko cisa pospolitego.  

b) Natura 2000 – Łęg nad Młynówką – rezerwat położony jest w granicach Parku 

Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Rośnie tu jeden z najlepiej zachowanych  

w tym rejonie lasów łęgowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 126,79 ha. 
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c) Otulina Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – obejmująca swoim terenem 

miejscowość Panoszów, Patoka, Molna za torami, Ciasna.  

d) Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą – obejmujący swoim terenem: 

Panoszów, ul. Nadrzeczna (Niwki), ul. Tysiąclecia, miejscowość Zborowskie, Stasiowe, 

Plaszczok, Ciasna za torami w kierunku Zborowskiego, Glinica ul. Brzezinkowska za 

torami oraz Brzezinkowe. 

6.2 Pomniki przyrody między innymi: 

a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – rośnie przy skrzyżowaniu dróg Sieraków Śląski – 

Wędzina. 

b) Grupa drzew: Dąb szypułkowy - 11 sztuk - Sieraków Śląski, Al. Parkowa 2, Park 

Pałacowy. 

c) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – na terenie rezerwatu Łęg nad Młynówką. 

d) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – przy drodze DK 11. 

e) Buk pospolity (Fagus sylvatica) – Rezerwat Cisy k/Sierakowa Śląskiego.  

f) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – przy pałacu Panoszów ul. Szkolna. 

g) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – na terenie rezerwatu Łęg nad Młynówką. 

h) Dąb szypułkowy (Quercus robur) – Rezerwat Cisy k/Sierakowa Śląskiego. 

 

Działania podjęte przez Gminę Ciasna w 2021 roku wpływające na ochronę środowiska 

naturalnego: 

 budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Ciasna, 

 na budynku Hali Sportowej w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2a zostały uruchomiono panele 

fotowoltaiczne, 

 w 2021 roku funkcjonowały dwa sensory powietrza na budynku Urzędu Gminy w Ciasnej 

oraz na budynku OSP Sieraków Śląski mierzące stężenie pyłów PM10 oraz PM 2,5  

 w ramach zadania pn „ Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych  

w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 wykonano 

między innymi: wymianę pokrycia dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwi 

zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych. 

6.3. Utrzymanie zieleni. 

 

Utrzymanie zieleni na terenie sołectw Gminy Ciasna obejmuje koszenie, plewienie opiekę nad 

istniejącymi roślinami i drzewami, w tym kwalifikację drzew do przydatności do zabiegów 

pielęgnacyjnych i wycinki oraz nowe nasadzenia. Estetyka i różnorodność krajobrazu w tym 

kompozycie zieleni pozytywnie wpływają na samopoczucie człowieka. Najbardziej docenianymi 

funkcjami zieleni jest funkcja ekologiczna, zdrowotna i wypoczynkowa. 

Nowe formy zieleni inicjowane przez Wójta Gminy Ciasna pozwalają ożywić i odnowić 

przestrzenie gminne w szczególności miejsca będące wizytówką gminy. Wprowadzana zieleń 

znacząco wpływa na istniejącą kompozycję przestrzenną gminy, zapewnia odpowiednią jakość 

zarówno mieszkańcom jak odwiedzającym. 

Nowo nasadzenia w postaci 148 sztuk drzew i 1530 sztuk krzewów nasadzonych w 2021 roku 

przyczynią się do poprawy jakości życia i utrzymania bioróżnorodności w gminie. 
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Nasadzenia kształtują estetykę gminy, wpływają na charakter i wygląd przestrzeni publicznych, 

w tym ulic i placów, są więc ważnym elementem przestrzeni, która powinna być szczególnie 

atrakcyjna nie tylko do mieszkańców ale i odwiedzających.  

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 

7.1. Przestępczość w Gminie Ciasna. 

Przestępczość w Gminie Ciasna została szczegółowo opisana w „Sprawozdaniu z działalności 

Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz informacji o stanie porządku publicznego na terenie 

powiatu za rok 2021”. W gminie Ciasna liczba przestępstw odnotowanych przez Policję 

w porównaniu za lata 2020 i 2021, wyglądała następująco: 

 2020 2021 Różnica 

Kradzież cudzej rzeczy 8 7 -1 

Kradzież z włamaniem 9 18 +9 

Rozbój 0 0 0 

Uszkodzenie rzeczy 3 2 -1 

Bójka, pobicie  0 0 0 

Uszczerbek na zdrowiu 1 2 +1 

Ustawa o narkomanii 9 1 -8 
 

7.2. Ochrona przeciw pożarowa oraz ratownictwo. 

Na terenie gminy Ciasna funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego dwie 

(OSP Ciasna i Sieraków Śląski) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Skupiają łącznie 240 członków, z tego 139 członków czynnych, uprawnionych do udziału 

w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W rozbiciu na poszczególne jednostki OSP: Ciasna – 20, 

Dzielna – 14, Glinica – 11, Jeżowa – 13, Molna – 16, Sieraków Śląski – 28, Wędzina – 18, 

Zborowskie – 19. Wszyscy ratownicy są odpowiednio przeszkoleni, ubezpieczeni i przebadani 

przez lekarza medycyny pracy. 

7.2.1 Statystyka interwencji. 

Statystyka interwencji jednostek ochrony ppoż. za lata 2020 i 2021 r. na terenie gminy Ciasna 

zamknęła się następująco: 

 
OSP 

Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy fałszywe 
i inne 

Ogółem 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ciasna 19 10 34 52 3+3 6+1 59 69 

Sieraków Śl. 18 9 37 58 2 2+3 57 72 

Molna 9 4 9 3 0 1 18 8 

Zborowskie 2 6 20 20 0 0 22 26 

Glinica 5 0 8 4 0 0 13 4 

Wędzina 1 3 6 0 0 2 7 5 

Dzielna 3 0 0 3 0 0 3 3 

Jeżowa 0 0 2 0 0 0 2 0 
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Ogółem na terenie gminy Ciasna w 2021 roku odnotowano 157 zdarzeń – w tym:  

13 pożarów, 134 miejscowe zagrożenia i 10 alarmów fałszywych – monitoring. 

7.2.2 Opis realizacji działań. 

 

Sytuacja epidemiczna wywołana przez koronawirusa Sars-CoV-2 nadal ograniczała 

dotychczasowe zasady i schematy działania praktycznie w każdej dziedzinie życia. Również  

w temacie ochrony przeciwpożarowej. Z planowanych wcześniej przedsięwzięć, 

przeprowadzono jedynie gminne ćwiczenia zgrywające OSP na obiekcie firmy Invado. 

Wstrzymano natomiast wszelkie szkolenia, zawody sportowo-pożarnicze, turnieje wiedzy dla 

młodzieży itp. Niemniej działalność ratownicza jest realizowana na bieżąco i wszelkie sygnały o 

zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych były natychmiast realizowane. W 2021 roku jednostki 

OSP kontynuowały działania w ramach narodowego programu wsparcia szczepień przeciwko 

SARS-CoV-2 oraz dystrybucji ulotek, maseczek i środków dezynfekcji. Materiały rozwożone były 

do szkół, parafii, sołtysów oraz placówek handlowych. Osoby zgłaszające trudności w dotarciu 

do punktu szczepień, dowożone były busami OSP – przewieziono łącznie 65 osób. 

Systematyczna wymiana taboru samochodowego oraz dosprzętowienia i umundurowanie OSP 

pozwala na pełną realizację zadań jednostek ochrony ppoż., jak też szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego. Z dotacją WFOŚiGW zakupiono 

kpl Tor przeszkód do ćwiczeń Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Będzie on wykorzystywany 

podczas zawodów gminnych. Na bieżąco przekazywane są dotacje na dosprzętowienie 

poszczególnych jednostek a także zlecane doroczne przeglądy techniczne i legalizacje 

posiadanego sprzętu. Dokonano gruntownej termomodernizacji budynku, w którym mieści się 

remiza OSP w Dzielnej. Przy tej okazji wymieniono też syrenę alarmową na elektroniczną, która 

zapewnia działanie również w sytuacji braku zasilania w energię elektryczną. 

8. Sytuacja finansowa gminy. 

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą 

Nr XXVI/162/2020 przedstawia się następująco : po stronie dochodów budżetowych kwota       

45 525 001,91 zł, przychody stanowiły kwotę 3 999 688,00 zł a po stronie wydatków kwotą 47 

606 389,91 zł oraz rozchodów 1 918 300,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie 

Koźlu oraz Tarnowskich Górach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z 

zawartymi umowami.  

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2021 roku uległ zmianie:  

47 629 019,28 zł po stronie dochodów, 8 918 552,44 zł stanowiły przychody, 54 629 271,72 zł 

po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 1 918 300,00 zł Plan dochodów budżetowych  

w 2021 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 

2 104 017,37 zł, plan wydatków budżetowych w 2021 roku został zwiększony o 7 022 881,81 zł, 

plan przychodów został zwiększony o 4 918 864,44 zł natomiast plan rozchodów nie zmienił się. 

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 

ogółem 719 537,06 zł, co stanowi 1,59 % osiągniętych dochodów.  

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku uzyskano dochód w wysokości 

1 656 898,58 zł oraz 138,44 zł odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, ponadto uzyskano dotacje z unii europejskiej na budowę punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 1 184 420,81 zł. Dochody były gromadzone na 

wyodrębnionym rachunku bankowym. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty 

funkcjonowania systemu gromadzenia opadami komunalnymi, które obejmują: 

 wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 642 299,71 zł, 

 ważenie odpadów komunalnych kwota 8 007,30 zł, 

 obsługę administracyjną systemu kwota 74 645,86 zł, 

 zakup pojemników na odpady komunalne kwota 8 610,00 zł, 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 

1 463 493,70 zł. 

Pozostałe koszty wymienione w art. 6r ust. 2 i 2aa oraz 2b w ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, w gminie nie wystąpiły. Pobrane opłaty w 2021 roku w całości zostały 

przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami gmina pokrywa z dochodów własnych 

mając stosowne upoważnienie organu stanowiącego. 

Zrealizowane dochody bieżące budżetu w kwocie 37 436,00 zł z tytułu środków z funduszu 

przeciwdziałania COVID-19 w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące nimi 

sfinansowane w kwocie 37 436,00 zł na realizację zadań z określonych dziale 851 Ochrona 

zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność w tym: na obsługę programu szczepień  

9 938,00 zł promocje szczepień transport 1 898,00 oraz 25 600,00 przeznaczono na infolinie 

szczepień i koordynatora szczepień. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku 

bankowym. 

W planie dochodów budżetu zrealizowano w dziale 801 Oświata i wychowanie dochody 

majątkowe w kwocie 209 938 ,20 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 

laboratoria przyszłości ( ZSP Ciasna, ZSP Sieraków Śląski, Szkoła Zborowskie ) oraz wydatki 

majątkowe nimi sfinansowane w kwocie 209 938,20 zł na realizację zadań z określonych dziale 

801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Dochody były gromadzone 

na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

W 2021 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 906 922,00 zł. 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 11 289 332,10 zł co stanowi 25,01% 

wykonanych dochodów na rok 2021. 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i 

zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2021 roku nie 

udzieliła poręczeń i gwarancji. 

W 2021 roku Gmina Ciasna nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.  

Szczegółowy opis realizacji Budżetu Gminy Ciasna w 2020 r. znajduje się w sprawozdaniu 

opisowym z wykonania budżetu za rok 2021. 
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9. Inwestycje. 

9.1. Infrastruktura drogowa i inwestycje liniowe. 

9.1.1. Drogi. 

Stan dróg gminnych (zarządzanych przez Gminę Ciasna) ocenić należy jako dobry lub 

bardzo dobry. Łączna długość dróg zarządzanych przez gminę to 146 km. W roku 2021 oraz  

w latach poprzednich drogi gminne są regularnie przebudowywane lub remontowane, wskutek 

czego bardzo duży odsetek głównych dróg gminnych posiada nawierzchnie bitumiczną w 

dobrym stanie. Pozostałe drogi modernizowane będą w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. 

W roku 2021 przebudowie, modernizacji lub remontowi poddano łącznie 4,2 km dróg gminnych. 

„Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna” 

W ramach zadania zrealizowano roboty projektowe i budowlane o łącznej wartości 796 904,70 zł 

brutto. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Górnej w Glinicy wraz z budową kanalizacji 

deszczowej oraz przebudową infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zadanie 

zrealizowane w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". 

 

Zdjęcie: Glinica ul. Górna 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, 

stanowiącej sięgacz od ul. Cegielnianej, Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 222/47, 

199/47, 223/47, 392/48”. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 

666 666,25 zł brutto. Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni 

bitumicznej oraz poboczy ulic bocznych od ul. Cegielnianej, w sołectwie Molna o długości    

1,386 km. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami budżetu Województwa Śląskiego 

w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
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Zdjęcie: Molna sięgacz od ul. Cegielnianej 

 

„Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskiem 

etap I – odcinek 990 mb” W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej 

wartości 450 175,66 zł brutto. Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni 

bitumicznej, poboczy, ulic stanowiących ulicę boczną od ul. Cegielnianej, w sołectwie Molna. 

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia i z udziałem środków Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec. 

 

Zdjęcie: droga łącząca ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskiem 

9.1.2. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. 

 

Na koniec roku 2021 łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciasna 

wyniosła 77,90 km. W roku 2021 do użytku oddano 0,88 km sieci kanalizacyjnej. 
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Na koniec roku 2021 łączna długość sieci wodociągowej w Gminie Ciasna wyniosła 159,21 km. 

W roku 2021 do użytku oddano 0,85 km sieci wodociągowej. 

 

W roku 2021 zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie 

ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy 

wodociągowych na terenie Gminy Ciasna”. Zrealizowano roboty budowlane o łącznej 

wartości 110 048,33 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w 

miejscowości Molna w rejonie ul. Łąkowej o długości 186 mb oraz wybudowano 14 przyłączy 

wodociągowych w Gminie Ciasna. 

 

Zdjęcie: Molna rejon ul. Łąkowej 

 

W roku 2021 zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zastępczych otworów 

studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  

w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w zakresie: - wykonanie zastępczego otworu studziennego S2A na ujęciu wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. 

Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla studni S1A i S2A”. 

 

Zrealizowano roboty projektowe i budowlane o łącznej wartości 2 088 540,00 zł brutto. 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz: dokonano odwiertu jednej studni, 

wykonano zabudowę dla obydwu studni na ujęciu, wykonano stację TRAFO oraz 

zagospodarowano teren wokół poprzez budowę ogrodzenie z bramą wjazdową, oświetlenia  

i monitoringu terenu. Ponadto połączono przedmiotowe ujęcie ze Stacją Uzdatniania Wody 

kładąc na odcinku około 2880mb wodociąg, kabel zasilający SN oraz światłowód w rurociągu 

osłonowym. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
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infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa”. 

 

Zdjęcie: Ujęcia wody Łomnica. 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowa z ul. Asfaltową  

w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”. Zrealizowano roboty budowlane o łącznej 

wartości 58 365,12 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości 

128 mb łączącej sieć wodociągowej po stronie ul. Górnej z siecią wodociągową po stronie ul. 

Dąbrowa w Glinicy. 

 

 

Zdjęcie: Glinica skrzyżowanie ul. Górnej z ul. Asfaltową. 
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, 

Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie - rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do "Strzelnicy" w Sierakowie Śląskim”. 

Zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 323 582,32 zł. W ramach zadania wykonano 

rozbudowę sieci wodociągowej o długości 250 mb z jednym przyłączem oraz sieć kanalizacji 

sanitarnej o długości 246 mb również z jednym przyłączem. Zadanie realizowane z udziałem 

środków przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

 

 
Zdjęcie: Sieraków Śląski droga prowadząca do „Strzelnicy”. 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, 

Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie - rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej w ul. Zjednoczenia w Ciasnej.”  

Zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 218 236,88 zł brutto. W ramach zadania 

wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 432 mb z 4 przyłączami 

wyposażonymi w przydomowe przepompownie. Zadanie realizowane z udziałem środków 

przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy 

sięgaczem ul. Górnej a ul. Brzezinkowską w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”. 

Zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 141 256,50 zł. W ramach zadania wykonano 

rozbudowę sieci wodociągowej o długości 202 mb z jednym przyłączem oraz rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 203 mb również z jednym przyłączem. 
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Zdjęcie: Glinica sięgacz ul. Górnej. 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica w ulicy Lipowej wraz z budową 

przyłączy wodociągowych- 13 sztuk i przyłączy kanalizacyjnych – 10 sztuk w różnych 

lokalizacjach na terenie Gminy Ciasna”.  

Zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 248 116,15 zł. W ramach zadania wykonano 

rozbudowę sieci wodociągowej ul. Lipowej w miejscowości Glinica o długości 92 mb oraz 

wybudowano 10 sztuk przyłączy wodociągowych oraz 13 sztuk przyłączy kanalizacyjnych  

w wybranych miejscach w Gminie Ciasna. 

 

 
Zdjęcie: Glinica ul. Lipowa. 



str. 28 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, 

Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: - rozbudowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Glinica”. Zadanie obejmuje rozbudowę sieci 

wodociągowej wraz z budową dwóch przyłączy wodociągowych w sięgaczu ul. Brzezinkowe  

w Glinicy. Wartość umowy to 104 419,30 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania to 

maj 2022 r. 

Trwa rozpoczęta w roku 2021 inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna w zakresie: - 

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i ul. Szkolną  

w Sierakowie Śląskim.” Wykonawca prac wyłoniony w zamówieniu publicznym: Usługi 

Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J., ul. Zjednoczenia 1K, 42-793 Ciasna. Cena zgodna 

z ofertą: 417 764,03 zł. Planowany termin zakończenia to czerwiec 2022 r. Zadanie realizowane 

z udziałem środków przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

 
Zdjęcie: Sieraków Śląski ul. Spokojna (pomiędzy ul. Cichą i ul. Spokojną). 

 

Trwa rozpoczęta w roku 2020 inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina  

w Gminie Ciasna w zakresie: 

- rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna, 

- przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz  

z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.” Umowna 

wartość robót to 1 074 984,15 zł brutto. Zadanie realizowane jest z udziałem środków 

przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 

2023 r. 
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Trwa rozpoczęta w roku 2020 inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina  

w Gminie Ciasna w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków 

Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej w Gminie Ciasna”. 

 

Umowna wartość robót to 1 917 187,60 zł brutto. Zadanie realizowane jest z udziałem środków 

przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 

2023 r. 

 

 
Zdjęcie: Sieraków Śląski ul. Długa. 

 

Trwa rozpoczęta w roku 2020 inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina  

w Gminie Ciasna w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej 

przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu”. 

 

Umowna wartość robót to 1 295 575,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest z udziałem środków 

przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 

2023 r. 
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Zdjęcie: Ciasna nowe osiedle pomiędzy ul. Lipową a linią lasu. 

9.2. Inwestycje kubaturowe. 

W zakresie inwestycji kubaturowych:  

1. W roku 2021 zakończona została inwestycja pn” Termomodernizacja budynków 

komunalnych w Panoszowie przy ul. 1 maja 21, 23 i w Zborowskiem przy ul. Polnej 24.  

W budynkach wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania . Był to drugi 

etap tej inwestycji. Pierwszy związany z dociepleniem, wymianą pokrycia i stolarki został 

wykonany w 2020 roku.  

2. Została zrealizowana inwestycja związana z termomodernizacją budynku straży  

w Dzielnej. Miedzy innymi budynek został docieplony, wymieniono bramę i docieplono 

strop.  

3. W listopadzie 2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze 

przetargu na realizację zadania pn” Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie 

niskiej emisji w Gminie Ciasna – Kompleksowa Termomodernizacja budynku  

i zastosowanie OZE w budynku administracyjnym przy ul. Nowej 1 a - ZIT. Realizacja 

zadania będzie kontynuowana w roku. 2022.  

4. W dniu 21.12.2021 została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze 

przetargu na realizację zadania pn.„Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej  

i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej  

i gospodarczej – etap II. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022r.  
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9.3. Wnioski o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na realizację zadań Gminy 

w 2021r., w tym na kolejne etapy realizowanych inwestycji: 

Lp Tytuł projektu Termin 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

Koszty 

kwalifikowane 

Dofinansowanie 

1 Remont części budynku 

mieszkalnego 

stanowiącego własność 

Gminy Ciasna  

w Panoszowie przy 

ul. 1 Maja 21, 23. 

08.2021-

10.2021 

140088,05 140088,05 119074,84 

2 Rewitalizacja obszaru 

ulic: Lublinieckiej, 

Stawowej i 

Dobrodzieńskiej poprzez 

zagospodarowanie 

terenu w celu nadania 

funkcji rekreacyjnej i 

gospodarczej - etap II. 

2016-10-03 - 

2023-09-29 

1 744 038,86 zł 1 744 038,86 zł 1 656 836,92 zł 

3 Budowa i modernizacja 

sieci kanalizacyjnych 

oraz budowa systemów 

zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Ciasna 

2019-11-04 - 

2022-12-31 

1 196 077,57 zł 973 018,34 zł 827 065,58 zł 

4 „ŚLĄSKIE. 

PRZYWRACAMY 

BŁĘKIT” 

KOMPLEKSOWA 

REALIZACJA 

PROGRAMU 

OCHRONY 

POWIETRZA DLA 

WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO LIFE 2022.  

2021-2027 44 614,00 EUR 44 614,00 EUR 44 614,00 EUR 

5 DOPŁATA ZE 

ŚRODKÓW 

FUNDUSZU ROZWOJU 

PRZEWOZÓW 

AUTOBUSOWYCH  

O CHARAKTERZE 

UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ. 

09.2021-

12.2021 

234280,61 234280,61 167594,60 

6 Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowości Panoszów 

oraz Wędzina oraz sieci 

wodociągowej w Gminie 

Ciasna. 

2019-11-29 - 

2022-12-31 

1 030 832,78 zł 1 030 832,78 zł 876 207,88 zł 
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7 Poprawa efektywności 

energetycznej 

budynków i ograniczenie 

niskiej emisji w Gminie 

Ciasna - Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynku i zastosowanie 

OZE w budynku przy ul. 

Nowej 1a w Ciasnej – 

ZIT. 

2018-04-05 - 

2022-12-31 

3 240 690,17 zł 3 239 214,17 zł 2 753 332,05 zł 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wykonanie 

zastępczych otworów 

studziennych S1A i S2A 

na ujęciu wód 

podziemnych z utworów 

czwartorzędowych w 

Sierakowie Śląskim, na 

dz. ew. nr 102/1 obręb 

Łomnica wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną. 

04.03.2021-

31.12.2021 

2 119 769,00 

  

1 635 659,79 

  

850 544,00 

  

9 Rewitalizacja Zespołu 

Pałacowo - Parkowego 

w Sierakowie Śląskim w 

celu nadania funkcji 

integracji 

Międzypokoleniowej 

etap 1. 

2021-2023 5.000.000,00PLN 4.000.000,00 

PLN 

4.000.000,00 PLN 

10 Termomodernizacja 

budynku komunalnego 

w Dzielnej przy ul. 

Szkolnej 4. 

03.04.2017r. 

-

31.12.2021r. 

155 420,28 PLN 155 420,28 PLN 54 045,00 PLN 

11 Rozbudowa sieci 

wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej wraz z 

wykonaniem przyłączy 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych w 

różnych lokalizacjach na 

terenie Gminy Ciasna. 

07.07.2020r. 

-14.12.2021r 

602 349,33 PLN 567 099,33 PLN  496 394,00 PLN 
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9.4 Fundusz sołecki. 

Realizacja funduszu sołeckiego: 

 na dzień 31.12.2020r- 99,43% 

 na dzień 31.12.2021r- 94,50% 

Najistotniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa to: 

 zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha- zakup i montaż 

ogrodzenia – 13 319,18 zł 

 zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Ciasna - 6 642,00 zł 

 
 

 zakup traktorka – kosiarki wraz z osprzętem dla sołectwa Dzielna – 15 092,28 zł 
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 zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy etap - II poprzez 

położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej za kwotę 39 995,75 zł 

 zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa- etap VII 

poprzez zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych za kwotę 34 563 zł 

 dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym dla sołectwa 

Molna, poprzez zakup zestawu gimnastycznego ze zjeżdżalnią za kwotę 23 899,99 zł 

 
 zagospodarowanie terenu między blokami 27a i 27b przy ul. 1 Maja w Panoszowie 

poprzez zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych na placu zabaw  

za kwotę 24 821,40 zł 
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 zakup namiotów, ławek i stołów dla sołectwa Panoszów za kwotę – 9 600 zł 

 zakup traktorka John Deer x350R wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy dla 

sołectwa Sieraków Śląski za kwotę 23 000,00 zł 

 zagospodarowanie terenu przy szkole w Sierakowie Śląskim ul. Szkolna, poprzez zakup  

i montaż nawierzchni bezpiecznej za kwotę 14 500,00 zł 

 zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole dla sołectwa Wędzina – za kwotę 23 486,47 zł 

 remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10 – malowanie korytarzy za kwotę 

1 500,00zł 

 zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Wędzina – za kwotę 3 999,97 zł 

 zagospodarowanie terenu na boisku szkolnym w sołectwie Zborowskie, poprzez 

wykonanie utwardzenia pod wiatami za kwotę – 32 467,92 zł 

 zakup kapsuły ratunkowej ROTAID 2417 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem za kwotę 

– 9 999,90 zł 
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Pozostałe środki sołectwa przeznaczyły na zakup wyposażenia oraz sprzętu ADG do budynków  

i sal spotkań wiejskich oraz na działania związane z kultywowaniem tradycji ludowych 

związanych ze Świętem Plonów. 

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021r. 

 

Mienie komunalne na dzień 31.12.2021 r. stanowi 252,5996 ha. 

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 249,1445 ha. 

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, że powierzchnia mienia 

komunalnego uległa zwiększeniu o 3,4551 ha. Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od 

złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 5 umów cywilno-prawnych 

w formie aktów notarialnych, na podstawie, których sprzedano 3 działki ewidencyjne 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość lokalową wraz  

z udziałem w gruncie oraz w drodze darowizny nabyto 1 działkę zabudowaną budynkami 

niemieszkalnymi i 1 działkę stanowiącą drogę. Na podstawie 4 decyzji komunalizacyjnych 

nabyto 8 działek ewidencyjnych. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami nabyto 4 nieruchomości, przeznaczone zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne. 

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także 

użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się 

następująco: 

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych, 

- powierzchnia 43,5507 ha jest wydzierżawiona przez 67 dzierżawców. 

- powierzchnia 15,0099 ha jest użyczona 21 biorącym w użyczenie. 

- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwały zarząd 3 zarządcom. 
 

Zestawienie tabelaryczne: 

całkowita 
powierzchnia mienia 
komunalnego Gminy 
Ciasna [ha] 

nieruchomości 
oddane w 
użytkowanie 
wieczyste [ha] 

nieruchomości 
wydzierżawione 
[ha] 

nieruchomości 
oddane w 
użyczenie [ha] 

nieruchomości 
oddane w 
trwały zarząd 
[ha] 

nieruchomości  
w bezpośrednim 
zarządzie Gminy 
Ciasna [ha] 

252,5996 3,3537 43,5507 15,0993 1,7434 188,8525 
Tabela I. Powierzchnia mienia komunalnego Gminy Ciasna 
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Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, 

zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych 

oraz dróg gminnych. 

W dzierżawę i najem przekazano 43,5507 ha powierzchni gruntów komunalnych. 

Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego w związku  

z zawarciem nowych umów. 

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna  

w analizowanym okresie wyniosły 576507,35 zł. 

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych  

i prawnych. Na dzień 31.12.2021 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do 

kasy tut. Urzędu wynoszą 20 240,24 zł. 

Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka 

Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów 

wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 

Teren stanowiący drogi gminne wynosi 134,6835 ha. W okresie sprawozdawczym 

zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 3,3421 ha. 

Powierzchnię mienia komunalnego nieruchomości w rozbiciu na drogi i pozostałe nieruchomości 

w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela: 

 

Miejscowość 

powierzchnia mienia 
komunalnego Gminy 
Ciasna w rozbiciu na 
miejscowości [ha] 

powierzchnia 
nieruchomości 
stanowiących drogi 
[ha] 

powierzchnia 
nieruchomości 
stanowiących 
pozostałe 
nieruchomości [ha] 

Ciasna 38,1802 20,7353 17,4449 

Dzielna 10,0431 5,7333 4,3098 

Glinica 18,3735 14,0578 4,3157 

Jeżowa 15,4234 13,2964 2,1270 

Molna 22,7781 14,0820 8,6961 

Panoszów 60,4733 9,2002 51,2731 

Sieraków Śląski 36,1310 15,4599 20,6711 

Wędzina 22,2327 17,4320 4,8007 

Zborowskie 28,9643 24,6866 4,2777 

Razem 252,5996 134,6835 117,9161 
 

Tabela II. Powierzchnia mienia komunalnego nieruchomości w rozbiciu na drogi i pozostałe 

nieruchomości. 
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Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nieoddane w użytkowanie wieczyste tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. 

Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa 

mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. 

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 66 budynków spełniających różne funkcje. 

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i 

użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i 

Sierakowie Śląskim, Szkole Podstawowej w Zborowskiem oraz jednostce budżetowej 

Gminnemu Klubowi Malucha w Ciasnej. 

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom 

Pożarnym. 

 

Budynki 

mieszkalne 

[szt] 

Budynki 

mieszkalno 

- użytkowe 

[szt] 

Budynki 

użyteczności 

publicznej 

niemieszkalne 

[szt] 

Budynki 

związane  

z OSP 

(remizy) 

[szt] 

Budynki 

oświaty, 

nauki  

i kultury oraz 

budynki 

sportowe 

[szt] 

Budynki inne 

niemieszkalne 

[szt] 

Razem 

[szt] 

17 3 8 6 10 22 66 

Tabela III. Struktura budynków. 
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Zgodnie z art. 47 a i art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1368) Wójt Gminy Ciasna ustala numery porządkowe. 

W chwili obecnej liczba punktów adresowych w rozbiciu na miejscowości na terenie gminy 

Ciasna przedstawia się następująco: 

 

Miejscowość Ustalone numery porządkowe [szt] 

Ciasna 500 

Dzielna 68 

Glinica 319 

Jeżowa 167 

Molna 112 

Panoszów 121 

Sieraków Śląski 520 

Wędzina 156 

Zborowskie 336 

Suma 2299 

 

26% 

5% 
12% 

9% 15% 

33% 

Struktura budynków 
Budynki mieszkalne [szt] 

Budynki mieszkalno - 
użytkowe [szt] 

Budynki użyteczności 
publicznej niemieszkalne 
[szt] 

Budynki związane z OSP 
(remizy) [szt] 
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11. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii. 

11.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ciasna. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest objęte 100 % 

terenów w granicach administracyjnych Gminy.  

11.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna. 

Na terenie Gminy Ciasna zgodnie z obowiązującym studium aż 80% terenów pod zabudowę 

objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa na terenach 

nie objętych planem odbywa się w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. W roku 2021 

zakończyły się prace planistyczne nad fragmentami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz planem miejscowym w celu utworzenia na terenie 

Gminy nowych terenów przemysłowych tworzących tzw. strefę ekonomiczną. 

11.3 Lokalny Program Rewitalizacji. 

Uchwałą Nr XXXIII/230/2017 z dnia 29.05.2017 r. Rada Gminy Ciasna przyjęła do realizacji  

i wdrożenia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna. 

Celami strategicznymi wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna są: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie efektywności i jakości 

infrastruktury społecznej, w tym jej funkcji rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych; 

 poprawa infrastruktury zlokalizowanej na terenie Gminy Ciasna w tym poprawa dostępu 

do infrastruktury technicznej i poprawa stanu zabytków; 

 zwiększenie szans dla rozwoju i utrzymania przedsiębiorczości na terenie Gminy Ciasna. 

 

W okresie 2020-2021 opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu pt.: „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej 

poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej  
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i gospodarczej – etap II”. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego podpisano 

stosowną umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 

Termin realizacji 2020-03-26 - 2023-09-29. Planowana wartość całkowita 1 328 361,01 zł. 

Koszty kwalifikowane 1 261 945,81 zł. 

11.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciasna. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno – energetycznym do roku 2021 tj. m.in.:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,  

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej,  

 budowa energooszczędnych systemów oświetleniowych,  

 poprawa jakości powietrza, 

 zmiana sposobu ogrzewania budynków jednorodzinnych z węglowego na gazowe. 

 

W 2021 r. zostało zlikwidowanych 47 pieców węglowych, z czego: 

 2 zostały wymienione na ogrzewanie elektryczne, 

 6 zostało wymienionych na ogrzewanie gazowe, 

 21 zostało wymienionych na piece węglowe klasy 5, 

 3 zostały wymienione na piece opalane biomasą klasy 5, 

 11 zostało wymienionych na pompę ciepła. 

11.5 Program Współpracy Gminy Ciasna z Organizacjami Pozarządowymi. 

Program współpracy Gminy Ciasna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2021, uchwalony został Uchwałą nr XXIII/148/2020 Rady 

Gminy Ciasna z dnia 12 listopada 2020 r. 

Do priorytetowych zadań publicznych zaliczono działania ze sfery: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

2. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

3. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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Plan zakładał wydatki na poziomie nie mniejszym niż 210.000,- zł, który zrealizowano zgodnie    

z załącznikiem nr 1 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu programu współpracy gminy 

Ciasna z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. 

12. Pomoc Społeczna 

12.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna na lata 2016 – 2025 

jest wieloletnim dokumentem planistycznym, prezentującym komplementarne podejście do 

istniejących lub pojawiających się problemów społecznych na terenie Gminy. 

Została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.12.2016 

roku. Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciasna na lata 

2016 – 2025 jest „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciasna bezpieczeństwa socjalnego, 

umożliwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji”. 

Strategia odnosi się do problematyki przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu, wskazując jednocześnie nowy kontekst rozwiązywania problemów społecznych, 

przez co stanowi komplementarne uzupełnienie koncepcji rozwoju Gminy o istotne kwestie 

społeczne. 

Dla pełnego wdrożenia celu głównego strategii opracowano cele szczegółowe 

(operacyjne) obejmujące zróżnicowane obszary interwencji i działań na rzecz mieszkańców 

Gminy Ciasna. Zdefiniowane cele to: 

1) Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców nieposiadających dochodów własnych, 

lub posiadających dochody niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych oraz przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców.  

2) Wzmocnienie roli i funkcji rodziny, zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży wychowującej się  

w tych rodzinach. 

3) Zapewnienie dostępu do zróżnicowanych usług niezbędnych osobom w wieku starszym  

i niepełnosprawnym. 

4) Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii. 

5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

 

Raport z realizacji Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2021 roku 

 

Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciasna na lata 

2016 – 2025 jest „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciasna bezpieczeństwa socjalnego, 

umożliwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji”. 

Realizację celów szczegółowych Strategii w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela nr 1 Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2021 r.  

Lp. Cel szczegółowy Wskaźniki i ich realizacja 

1. Poprawa 

bezpieczeństwa 

socjalnego 

mieszkańców nie 

posiadających 

dochodów własnych, 

lub posiadających 

dochody 

niewystarczające na 

zaspokojenie 

podstawowych potrzeb 

życiowych (w tym 

żywieniowych, 

mieszkaniowych) oraz 

przeciwdziałanie 

bezrobociu 

mieszkańców. 

1) liczba osób, którym przyznano zasiłki pieniężne w roku 

kalendarzowym – 86 rodzin, w których zamieszkiwało 143 

osoby; 

2) liczba osób objętych dożywianiem – 14 osób; 

3) wysokość środków przeznaczonych na pomoc w formie 

dożywiania w skali roku – kwota 13 139,00 zł; 

4) liczba projektów i programów osłonowych pomocy 

społecznej w skali roku – program POPŻ, program osłonowy 

w zakresie dożywiania dzieci i uczniów; 

5) liczba osób objętych projektami i programami osłonowymi  

w skali roku – program POPŻ Podprogram 2020 - 261 

osoby; 

liczba osób korzystających z mieszkań socjalnych  

i chronionych -8; 

6) liczba osób podejmujących zatrudnienie, bez względu na 

formę prawną i wymiar czasowy (np. umowa zlecenie, 

umowa spółdzielcza, itp.) – brak danych; 

7) liczba nowych miejsc pracy, w tym mikroprzedsiębiorstwa – 

brak danych; 

8) liczba inicjatyw promujących zatrudnienie w sektorze usług 

dla ludności (np. usługi opiekuńcze dla osób w wieku 

senioralnym) – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (1 osoba); liczba osób skierowanych do prac 

społecznie użytecznych lub innych form zatrudnienia 

wspieranego – nie były organizowane na terenie gminy 

prace społecznie użyteczne. 

2. Wzmocnienie roli      i 

funkcji rodziny, 

zapewnienie wsparcia 

rodzinom 

przeżywającym 

trudności w sprawach 

opiekuńczo -

wychowawczych oraz 

dzieciom i młodzieży 

wychowującej się w 

tych rodzinach. 

1) liczba rodzin objętych „programem 500+” – 747 rodzin; 

2) liczba dzieci objętych „programem 500+” – 1287 dzieci; 

3) liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi - 398 osób 

było uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego  

i dodatków, 225 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny, 

a 47 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby 

były uprawnione do pobierania specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, zasiłek dla opiekuna pobierała 1 osoba, 

świadczenie rodzicielskie 27 osób, świadczenie „za życiem” 

1 osoba. 

4) liczba projektów socjalnych adresowanych do rodzin - brak, 

5) liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego, 

w tym rodzinnego – 46 porad w punkcie w Ciasnej dla 17 

osób, 9 porad dla 9 osób w punkcie konsultacyjnym w 

Lublińcu;  
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6) liczba zatrudnianych asystentów rodziny – 2 osoby; 

7) liczba dzieci, którym umożliwiono powrót z pieczy 

zastępczej do rodzin biologicznych – 4 dzieci; 

8) wysokość środków finansowych przeznaczonych  

na współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy 

zastępczej – kwota 9 538,62 zł. 

3. Zapewnienie dostępu 

do zróżnicowanych 

usług niezbędnych 

osobom w wieku 

starszym  

i niepełnosprawnym 

1) liczba osób objętych pomocą usługową – 1 osoba oraz 20 

osób w ramach projektu, 

2) liczba osób zatrudnionych jako opiekunki w przeliczeniu na 

pełne etaty lub godziny usługowe – 1 osoba, 

3) liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej – 

nie było takich osób w 2021 roku, 

4) liczba inicjatyw społecznych na rzecz seniorów (np. Kluby 

Seniora, itp.) – Dzienny Dom Senior+ dla 20 uczestników  

w wieku 60+. 

5) liczba inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych (np. 

wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i inne) – w ramach 

działalności Stacji Opieki Caritas, udział w ŚDS, WTZ. 

4. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom, w tym 

alkoholizmowi                

i narkomanii 

1) liczba osób objętych działaniami GKRPA – wpłynęło 11 

wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 

2) liczba projektów i programów przeciwdziałania 

uzależnieniom – 2; 

3) liczba osób objętych programami i projektami na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom realizacja programów 

profilaktyki i programów szkolnych – mieszkańcy gminy 

Ciasna, 

4) liczba osób skierowanych do Zakładów Leczenia Uzależnień 

– 5 wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania  

w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu 

odwykowemu; 

5) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – 1 (likwidacja punktu sprzedaży); 

6) liczba inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii (kampanii informacyjnych, 

imprez plenerowych itp.) – działania w ramach programów 

profilaktyki.  

5. Przeciwdziałanie 

przemocy  

w rodzinie. 

1) liczba założonych Niebieskich Kart – 8; 

2) liczba osób dotkniętych przemocą kierowanych do 

Ośrodków Wsparcia – nie było takich zdarzeń w 2021 roku; 

3) liczba inicjatyw informacyjno - edukacyjnych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy domowej – materiały edukacyjne 

w ramach NPZ, GPPRPA, GPPN; 

4) liczba wniosków złożonych do stosownych organów  

o ukaranie sprawców przemocy – 2. 
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12.2. Gminny Program Wspierania Rodziny. 

Uchwałą Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.11.2021 roku został przyjęty 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023.  

Głównym założeniem programu jest wdrożenie systemu zintegrowanych działań we 

współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny celem 

przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Cele szczegółowe programu: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinie. 

2. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

3. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 

Efekty podejmowanych działań w 2021 roku to m.in.: 

1) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych i umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są  

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2) Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wzmocnienie predyspozycji 

psychospołecznych, umiejętności autoprezentacji, przeciwdziałanie dyskryminacji 

wielokrotnej, zapobieganie stereotypom. 

3) Pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. 

4) Przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykowanych, 

asertywnego zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, 

otoczeniem i wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

5) Pomoc w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, spowodowanych długotrwałą chorobą  

i niepełnosprawnością. 

6) Pokazanie osobom uzależnionym szkód zdrowotnych i społecznych jakie powoduje nałóg 

oraz negatywnego wpływu na życie rodzinne. Próba uświadomienie, że alkoholizm jest 

chorobą, którą należy leczyć. 

Poniżej przedstawiamy działania realizowane w ramach programu w 2021 roku oraz 

podejmujemy próbę oceny efektów tych działań.  

 

1. Zapewnienie Bezpieczeństwa Socjalnego Rodzinie. 

 

Tabela nr 2 

Lp. Formy i rodzaj działań Realizacja i ocena efektów działań 

1. Udzielanie pomocy 

materialnej i rzeczowej  

w formie świadczeń 

pomocy społecznej 

mającej na celu 

umożliwienie osobom i 

rodzinom 

przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, 

Różnymi formami świadczeń pomocy społecznej (zasiłki 

celowe, specjalne celowe, zasiłki okresowe, stałe, schronienie, 

posiłek, ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób 

pobierających zasiłek stały) objętych zostało 86 osób i rodzin, 

w których zamieszkiwało 143 osób.  

Wydatkowano 268 848,00 zł.  

Efektem działań jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych i umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji 
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których nie są one w 

stanie pokonać, 

wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby  

i możliwości. 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2. Dożywianie dzieci  

w szkołach. 

W 2021 roku z pomocy w formie posiłku (2 daniowy obiad,  

1 danie gorące) skorzystało 13 dzieci i uczniów. Wydano 

łącznie 824 posiłków. W 2021 roku na dożywianie dzieci  

w szkołach i przedszkolach wydatkowano 5 583,00 zł. Efektem 

podejmowanych działań jest przeciwdziałanie niedożywianiu 

dzieci z terenu gminy Ciasna.  

3. Zapewnienie pomocy w 

formie świadczeń 

rodzinnych, zasiłków dla 

opiekuna, świadczeń „za 

życiem” i funduszu 

alimentacyjnego zgodnie  

z przepisami prawa w tym 

zakresie. 

W 2021 roku na świadczenia rodzinne z dodatkami, 

świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

pielęgnacyjne, „za życiem”, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla 

opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla 

osób uprawnionych wydatkowano 2 364 956,52 zł.  

Efektem podejmowanych działań w tym obszarze jest pomoc 

rodzinom o niskich dochodach w wydatkach związanych z 

utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi. 

4. Zapewnienie pomocy  

w formie świadczeń 

wychowawczych, 

 tzw. 500+ 

W 2021 roku rodzinom z terenu gminy wypłacono świadczenia 

wychowawcze dla 1 287 dzieci na łączną kwotę 6 880 409,80 

zł. Wypłacono 13 832 świadczeń. 

5. Pomoc materialna  

w formie stypendiów i 

wyprawek szkolnych dla 

dzieci zgodnie  

z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych 

przyznano 35 uczniom, na łączną kwotę 9 493,84 zł. Efektem 

działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w 

wydatkach związanych z realizacją obowiązku szkolnego 

przez dzieci. 

6. Udzielanie pomocy  

w formie dodatków 

mieszkaniowych i 

dodatków energetycznych 

rodzinom spełniającym 

kryteria ustawowe. 

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 35 

rodzinom, na łączną kwotę 6 851,00 zł. Efektem działań jest 

pomoc rodzinom o niskich dochodach w wydatkach 

związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. 

7. Program POPŻ W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020, w 2021 roku realizowany był Podprogram 2020. 

Uprawnionych do pomocy były 261 osób. Wydano 14 225,55 

kg żywności na łączną kwotę 70 295,08 zł. Realizowane są 

również działania towarzyszące w formie warsztatów 

edukacyjnych dla uczestników programu. Gmina poniosła z 
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tego tytułu wydatki w wys. 2 300 zł, wydatkowane na obsługę 

programu (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności 

w Częstochowie). Efektem działań jest pomoc rodzinom o 

niskich dochodach w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

życiowych. 

8.  Współfinansowanie 

pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej zgodnie  

z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

W 2021 roku 7 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, niespokrewnionej. Z tego tytułu 

współfinansowany był przez gminę pobyt dzieci w tych 

rodzinach. Na tę formę pomocy wydatkowano 9 538,62 zł. 

Efektem działań jest pomoc rodzinom zastępczym w 

wydatkach na rzecz dzieci objętych pieczą zastępczą. 

9. Karta Dużej Rodziny W dniu 05.12.2014 roku uchwalono ustawę o Karcie Dużej 

Rodziny (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 1744). Realizacja zadania 

została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej. Wydano łącznie 1 714 KDR, w tym 463 kart 

elektronicznych. Efektem działań jest pomoc rodzinom 

wielodzietnym w dostępie do korzystniejszego od ogólnie 

obowiązujących warunków zakupu towarów, usług lub innych 

form działalności. 

 

 

2. Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Tabela nr 3 

Lp. Formy i rodzaj działań Realizacja i ocena efektów działań 

1. Praca socjalna na rzecz 

rodzin wymagających 

wsparcia. 

W 2021 roku pomocą w formie pracy socjalnej prowadzonej 

przez pracowników socjalnych GOPS zostało objętych 33 

osoby i rodziny, w których zamieszkiwało 104 osoby. 

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy 

już przy pierwszej wizycie analizuje wraz z klientem jego 

sytuację, zastanawia się nad możliwościami rozwiązywania 

problemów, udziela porad, ukierunkowuje klienta na 

możliwości załatwiania jego spraw, motywuje do zmiany 

zachowań, które pomogłyby mu w dalszym życiu. 

Niejednokrotnie przeprowadza pierwsze mediacje w 

sytuacjach konfliktowych. Celem rozwiązywania problemów 

rodziny lub osoby pracownik socjalny prowadzi wiele rozmów, 

podejmuje działania interwencyjne, wspiera klienta w 

rozwiązywaniu własnych problemów, pomaga załatwiać 

sprawy skomplikowane, współpracuje z innymi instytucjami  

i organizacjami. Praca socjalna prowadzona przez 

pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka polegała w 2021 

roku  



str. 48 

 

w szczególności na: 

1) zapewnianiu uzyskiwania niezbędnych środków 

materialnych, 

2) wskazywaniu uprawnień osób niepełnosprawnych, 

3) poprawianiu funkcjonowania rodziny, 

4) poprawianiu funkcjonowania osób zaburzonych 

psychicznie, 

5) poprawianiu funkcjonowania osób i rodzin z problemem 

alkoholowym, 

6) poprawianiu funkcjonowania rodzin, w których występuję 

przemoc domowa.  

Pracownicy socjalni w ramach wykonywania obowiązków 

zawodowych oraz pracy socjalnej, kontaktowali się w 

sprawach swoich klientów m.in. z policją, pedagogami 

szkolnymi, terapeutami od spraw uzależnień, lekarzami, 

pielęgniarkami oraz z rodzinami klientów. Istniała również 

ścisła współpraca pracowników z kuratorami zawodowymi  

i społecznymi, gdy dana rodzina była objęta nadzorem 

kuratora. Pracownicy socjalni wpierali klientów Ośrodka, 

również poprzez pisanie różnych pism sądowych, w sprawach 

dotyczących funkcjonowania rodziny. Efektem tych działań 

była m.in. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych, wzmocnienie predyspozycji psychospołecznych, 

umiejętności autoprezentacji, przeciwdziałanie dyskryminacji 

wielokrotnej, zapobieganie stereotypom. 

2. Wspieranie rodzin 

mających problemy 

opiekuńczo – 

wychowawcze przez 

pracę asystenta rodziny. 

Na wniosek pracownika socjalnego i za zgodą rodziny na 

umowę zlecenie zostało zatrudnionych 2 asystentów rodziny 

dla 8 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Efektem działań jest pomoc 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych. 

3. Pomoc rodzin 

wspierających.  

W 2021 roku nie zastosowano tej formy wsparcia rodzin. 

4. Realizacja programów  

i projektów w placówkach 

oświatowych dotyczących 

profilaktyki  

i przeciwdziałania 

szeroko rozumianym 

zachowaniom 

ryzykownym wśród dzieci 

i młodzieży. Programy 

prozdrowotne m.in.: 

Działania te, to m.in.: Wszystkie szkoły brały udział  

w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

również zdalnie, m.in. konkursy, wykłady, lekcje tematyczne, 

materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajęcia 

edukacyjne, warsztaty dla dzieci „Jestem bezpieczny  

w podróży i na drodze” z użyciem alkogogli, warsztaty 

edukacyjne dla uczniów w zakresie mechanizmów 

uzależnienia oraz wpływ środków psychoaktywnych na 

organizm człowieka, happening pod hasłem „Młodość wolna 

od alkoholu”. Programy rekomendowane przez Krajowe Biro 
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„Trzymaj formę”, „Czyste 

ręce”, „Szklanka mleka”, 

„Owoce w szkole”, 

„Śniadanie daje moc”, 

„Szkoła promująca 

zdrowie”. 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Program 

„Debata”. Zrealizowany został program z zakresu profilaktyki 

zachowań ryzykownych RYMcerze – występ hip-hopowców  

z przesłaniem dla młodzieży „Nie zmarnuj swego życia”. 

Odbyły się konkursy plastyczne, w szkołach o tematyce 

profilaktyki uzależnień. Międzyszkolne zawody sportowe i inne 

działania pokazujące sposób spędzania czasu wolnego bez 

uzależnień. Programy prozdrowotne. Efektem podejmowanych 

działań w 2021 roku było uświadomienie uczniom i rodzicom 

zagrożeń jakie wiążą się z zachowaniami ryzykownymi  

i pokazanie sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania 

po środki uzależniające. W szkołach, pedagodzy szkolni oraz 

wychowawcy klas prowadzili zajęcia o tematyce profilaktyki 

uzależnień, zgodnych ze szkolnym programem 

wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki, jak 

również realizacja programów rekomendowanych. Efektem 

tych działań było przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych 

skutkach zachowań ryzykowanych, asertywnego zachowania 

w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, 

otoczeniem i wskazania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. Po zamknięciu szkół z powodu pandemii nie zostały 

zrealizowane wszystkie projekty szkolne. 

5. Indywidualne poradnictwo 

zawodowe, 

psychologiczne, 

psychoterapeutyczne, 

pedagogiczne i prawne  

dla rodzin. 

Pomoc udzielana na rzecz osób i rodzin przez PUP, PPP, 

szkoły, Policję, Prokuraturę. Mieszkańcy z tereny gminy mogli 

korzystać również z Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu, gdzie 

udzielana jest pomoc osobom z problemami uzależnień i ich 

rodzinom (także pomoc psychologiczna).  

Zadania Punktu: 

1) Poradnictwo, konsultacje indywidualne dla osób 

uzależnionych  

od alkoholu oraz współuzależnionych; 

2) Psychoterapia/pomoc psychologiczna dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

oraz współuzależnionych; 

3) Pomoc psychologiczna dla sprawców przemocy; 

4) Poradnictwo, pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym; 

5) Poradnictwo, pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy 

domowej; 

6) Konsultacje i pomoc psychologiczna w zakresie zaburzeń 

zachowania w domu i szkole dla dzieci i młodzieży; 

7) Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i osobowości; 
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8) Porady prawne; 

9) Porady telefoniczne; 

10) Psychoedukacja rodziców; 

11) Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób 

eksperymentujących oraz uzależnionych od narkotyków  

i ich rodzin; 

12) Informacje, konsultacje dla osób zawodowo związanych  

z obszarem pomagania osobom uzależnionym, 

współuzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy. 

Ze sprawozdania pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych w Lublińcu wynika, że konsultanci 

udzielili 9 porad i konsultacji 9 dorosłym mieszkańcom gminy 

Ciasna, w tym: 

- 3 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

- 1 osoba dorosły członek rodziny alkoholowej 

 (w tym współuzależniony), 

- 3 ofiary przemocy w rodzinie, 

- 5 inni klienci. 

W Punkcie odbywały się także zajęcia grupowe dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin, a także ofiar 

przemocy w rodzinie. W punkcie w Ciasnej udzielone zostały 

46 porady psychoterapeuty dla 17 osób. Efektem działań jest 

umożliwienie osobom i rodzinom korzystania z różnych form 

wsparcia na rzecz poprawy funkcjonowania w życiu 

codziennym, nie tylko tych oferowanych przez GOPS  

w ramach prowadzonej pracy socjalnej. 

6. Kompleksowa pomoc 

rodzinom, u których 

zastosowano nadzór 

kuratorski. 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej prowadził w niektórych 

rodzinach na terenie gminy nadzory kuratorskie nad 

sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Efektem 

podejmowanych działań jest współpraca instytucji na rzecz 

poprawy funkcjonowania rodzin, w szczególności,  

u których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.  

7. Świetlica dla dzieci. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 roku na terenie 

gminy w okresie nauki szkolnej działalność świetlicy  

w Zborowskim i Panoszowie była zawieszona dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum. Udział dzieci był 

dobrowolny i bezpłatny. Efektem tych działań była współpraca 

z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście 

jego sytuacji rodzinnej, organizacja czasu wolnego, 

prowadzenie zajęć tematycznych, sportowych, pomoc  

w nauce, w radzeniu sobie z życiowymi problemami, 

kryzysami (rodzinnymi, szkolnymi, w relacjach  

z rówieśnikami). Ścisła współpraca ze szkołami, nauczycielami 

i pedagogiem szkolnym.  
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3. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 

 

Tabela nr 4 

Lp. Formy i rodzaj działań Realizacja i ocena efektów działań 

1. Analiza sytuacji rodziny  

i środowiska rodzinnego 

oraz przyczyn kryzysu w 

rodzinie. 

Praca ciągła we współpracy z instytucjami działającymi na 

rzecz osób i rodzin w celu przezwyciężenia ich trudnej sytuacji 

życiowej i doprowadzenia do ich usamodzielnienia. 

2. Konsultacje  

i poradnictwo 

specjalistyczne,  

w tym prawne. 

Działalność różnych podmiotów w obszarze pomocy na rzecz 

osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. 

3. Terapie i mediacje. Pomoc prowadzona przez podmioty uprawnione dla osób  

i rodzin w sytuacjach kryzysowych. 

4. Prowadzenie monitoringu 

sytuacji dziecka w 

rodzinie zagrożonej 

kryzysem 

Prowadzone w ramach pracy socjalnej pracowników 

socjalnych oraz pracy asystenta rodziny. 

5. Stosowanie procedury 

Niebieskiej Karty  

w rodzinach,  

w których występuje 

przemoc domowa. 

W 2021 roku podejmowano działania procedury „Niebieskiej 

Karty” przez Policję, pracowników socjalnych GOPS. 

Procedura i przygotowana do niej dokumentacja pozwala m.in. 

na rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych 

nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy w rodzinie, 

ułożenie planu pomocy członkom rodziny (dorosłym i 

dzieciom) i podjęcia działań interwencyjnych. Nawiązała się 

ścisła współpraca Policji, pracowników socjalnych GOPS, w 

tym wspólne interwencje w ramach grup roboczych. 

W 2021 roku 13 rodzin objętych było procedurą NK. Po 

otrzymaniu kart grupy robocze monitorują sytuacje w 

rodzinach w formie niezapowiedzianych wizyt w miejscu 

zamieszkania oraz kontaktów telefonicznych z osobami 

doznającymi przemocy. Efektem tych działań jest przekazanie 

rodzinom doznającym przemocy kompleksowej informacji o 

przysługujących im prawach oraz pomoc tym rodzinom w 

przezwyciężaniu ich sytuacji życiowej i ochrona przed 

przemocą. Efektem tych działań jest przekazanie rodzinom 

doznającym przemocy kompleksowej informacji  

o przysługujących im prawach oraz pomoc tym rodzinom  

w przezwyciężaniu ich sytuacji życiowej i ochrona przed 

przemocą. 

6. Pomoc rodzinom  

z problemem 

W 2021 roku przebywało w domach pomocy społecznej  

8 osób.  
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niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby jej 

członków m.in.: opieka 

nad chorym w domu, 

zapewnienie całodobowej 

opieki  

w domach pomocy 

społecznej, kierowanie  

do środowiskowego domu 

samopomocy, udział  

w warsztatach terapii 

zajęciowej, usługi 

opiekuńcze, nauczanie 

indywidualne, wczesne 

wspomaganie oraz 

zajęcia rewalidacyjno - 

opiekuńcze dla dzieci, 

dowóz dzieci  

do placówek kształcenia 

specjalnego, pomoc 

finansowa i rzeczowa, 

informacja o różnych, 

dostępnych formach 

pomocy. 

Na pobyt osób w domach pomocy społecznej wydatkowano 

184 536,00 zł. Jednej osobie zapewniono pomoc w formie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Wydatkowano na ten cel 5 583,00 zł. Ze 

świadczeń środowiskowego domu samopomocy korzystało  

5 osób. Ze środków gminy wydatkowano na ten cel 5 400,00 

zł. Na warsztaty terapii zajęciowej uczestniczyło 6 osób. Pobyt 

jest bezpłatny. Dowóz dzieci do szkoły kształcenia 

specjalnego, indywidualne nauczanie w szkole i inne 

świadczone przez placówki oświatowe i organ prowadzący. 

Usługi świadczone przez Stację Opieki Caritas działającą na 

terenie gminy w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia, 

diagnostyki, świadczeń pielęgnacyjnych, leczniczych, 

usprawniających i w zakresie opieki pielęgniarskiej. Pomoc 

medyczna udzielana przez placówki służby zdrowia działające 

na terenie gminy i powiatu.  

Pomoc finansowa udzielana przez GOPS w formie zasiłków 

stałych, okresowych, celowych, żywności, produktów rolnych, 

dożywiania, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

rodzinnych z dodatkami, funduszu alimentacyjnego i inne.  

W ramach pracy socjalnej osoby i rodziny informowane były  

o różnych formach wsparcia udzielanych przez różne 

instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. 

Efektem podejmowanych działań jest kompleksowa pomoc  

w sytuacjach kryzysowych w rodzinie spowodowanych 

długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością. 

Od 21.09.2020 roku rozpoczął działalność Dzienny Dom 

Senior+ dla 20 osób 60+. DDS+ działa w strukturach GOPS 

Ciasna. 

7. Prowadzenie 

systematycznej 

działalności motywowania  

do podjęcia leczenia 

odwykowego osób,  

u których istnieje 

podejrzenie  

o uzależnienie  

od alkoholu m.in.: 

prowadzenie rozmów 

motywujących do 

podjęcia leczenia 

odwykowego, kierowanie 

na badania przez 

GKRPA w 2021 roku odbyła 8 posiedzeń. Podejmowane 

działania GKRPA w 2021 roku, to m.in.: 

1) W 2021 roku do GKRPA wpłynęły 2 wnioski  

o zastosowanie leczenia odwykowego.  

2) Odbyły się 2 posiedzenia zespołu motywującego do 

podjęcia leczenia odwykowego. Zaproszone zostały  

2 osoby.  

Zgłosiły się 2 zaproszone osoby.  

3) GKRPA przesłała 2 wnioski do biegłych sądowych,  

celem przeprowadzenia badania i wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 

4) Wpłynęły 2 opinie biegłych sądowych, również z nakazu 

Sądu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w tym 

leczenie w systemie stacjonarnym – 2 osoby. 
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biegłych sądowych 

(psychologa  

i psychiatry) osób 

podejrzanych  

o uzależnienie w celu 

wydania opinii  

w przedmiocie 

uzależnienia  

i wskazania formy 

leczenia odwykowego. 

Wnioski do Sądu  

o leczenie odwykowe. 

Motywowanie osób 

pijących ryzykownie  

i szkodliwie, ale 

nieuzależnionych do 

zmiany szkodliwego 

wzoru picia. 

Motywowanie osób 

współuzależnionych  

do podjęcia terapii,  

do leczenia 

specjalistycznego. 

5) GKRPA przekazała 3 wnioski do Sądu Rejonowego III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublińcu o wszczęcie 

postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

6) Komisja współpracowała z instytucjami zajmującymi się 

profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom 

uzależnionym: PARPA, Sąd Rejonowy, Oddział lecznictwa 

odwykowego w Lublińcu, w Oleśnie, Przychodniami 

medycyny rodzinnej, Klubem AA „Nadzieja” w Lublińcu. 

7) Zgodnie z porozumieniem z Miastem Lubliniec w sprawie 

punktu konsultacyjnego świadczącego usługi w zakresie 

pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin, 

ofiar i sprawców przemocy domowej, osoby wymagającej 

pomocy z terenu gminy Ciasna mogły korzystać z porad 

punktu konsultacyjnego.  

Ze sprawozdania pełnomocnika burmistrza ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych w Lublińcu 

wynika, że konsultanci udzielili 9 porad i konsultacji  

9 dorosłym mieszkańcom gminy Ciasna, w tym: 

 - 3 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

 - 1 osoba dorosły członek rodziny alkoholowej  

   (w tym współuzależniony), 

 - 3 ofiary przemocy w rodzinie, 

 - 5 inni klienci. 

W Punkcie odbywały się także zajęcia grupowe dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin, a także ofiar 

przemocy w rodzinie.  

8) W punkcie w Ciasnej udzielone zostały 46 porad 

psychoterapeuty dla 17 osób. Efektem działań jest 

umożliwienie osobom i rodzinom korzystania z różnych 

form wsparcia na rzecz poprawy funkcjonowania w życiu 

codziennym, nie tylko tych oferowanych przez GOPS w 

ramach prowadzonej pracy socjalnej. 

Efektem podejmowanych działań przez GKRPA było 

pokazanie osobom uzależnionym szkód zdrowotnych  

i społecznych jakie powoduje nałóg oraz negatywnego wpływu 

na życie rodzinne.  

Próba uświadomienie, że alkoholizm jest chorobą, którą 

należy leczyć. 
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12.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku 

finansowany był z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Efekty podejmowanych działań w 2021 roku to m.in.: 

1) Przekazanie społeczności wiedzy nt. uzależnień, przemocy w rodzinie oraz szkód 

zdrowotnych i społecznych będących ich konsekwencją. 

2) Kompleksowe wsparcie rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie 

były w stanie same rozwiązać.  

3) Zintegrowana pomoc osobom i rodzinom w działaniach na rzecz poprawy ich 

funkcjonowania. 

4) Umożliwienie osobom i rodzinom korzystania z różnych form wsparcia na rzecz poprawy 

funkcjonowania w życiu codziennym, nie tylko tych oferowanych przez GOPS. 

5) Przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykowanych, 

asertywnego zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, 

otoczeniem  

i wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

6) Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, nabywanie przez dzieci pożądanych 

nawyków i zachowań, pogłębianie zainteresowań, integracja różnych środowisk, rozwijanie 

dziecięcych zdolności i talentów. 

 12.4 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXIV/150/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 

30.11.2020 roku. Realizatorem Programu w 2021 roku był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ciasnej oraz Urząd Gminy Ciasna. Program jest częścią strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Ciasna w latach 2016 - 2025 przyjętej uchwałą nr XXVIII/201/2016 Rady 

Gminy w Ciasnej z dnia 30.12.2016 roku. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 

roku finansowany był z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Efekty podejmowanych działań w 2021 roku to m.in.: 

1) Posiadanie wiedzy nt specjalistycznych placówek, które udzielają wsparcia osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

2) Przekazanie społeczności wiedzy nt. uzależnień, przemocy w rodzinie oraz szkód 

zdrowotnych i społecznych będących ich konsekwencją. 

3) Zintegrowana pomoc osobom i rodzinom w działaniach na rzecz poprawy ich 

funkcjonowania. 

4) Umożliwienie osobom i rodzinom korzystania z różnych form wsparcia na rzecz poprawy 

funkcjonowania w życiu codziennym, nie tylko tych oferowanych przez GOPS w ramach 

prowadzonej pracy socjalnej. 

5) Uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń jakie wiążą się z zachowaniami ryzykownymi  

i pokazanie sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po środki uzależniające. 

6) Przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykowanych, 

asertywnego zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, 

otoczeniem  

i wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
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7) Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, nabywanie przez dzieci pożądanych 

nawyków i zachowań, pogłębianie zainteresowań, integracja różnych środowisk, rozwijanie 

dziecięcych zdolności i talentów. 

8) Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wzmocnienie predyspozycji 

psychospołecznych, umiejętności autoprezentacji, przeciwdziałanie dyskryminacji 

wielokrotnej, zapobieganie stereotypom. 

12.5 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej. 

12.5.1 Charakterystyka podopiecznych.  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 

z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej  

i niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy - niezależnie od formy - jest przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji. Poniższe tabele 

obrazują liczbę rodzin objętych pomocą, rodzaje świadczeń, przyczyny korzystania z pomocy 

społecznej  

w 2021 roku. 

 

Tabela nr 5 - Liczba rodzin objętych pomocą w 2021 

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

1.  Rodziny ogółem, w tym: 64 143 

2.  o liczbie osób od 1 do 3 49 71 

3.  od 4 do 6 i więcej 15 72 

4.  w tym rodziny z dziećmi 18 66 

5.  rodziny niepełne 6 23 

6.  rodziny emerytów i rencistów 7 15 

 

Tabela poniżej obrazuje liczbę rodzin i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

w okresie sześciu latach. Obserwuje się niewielka tendencję spadkową. Niewątpliwe wpływ na 

to ma program 500+.  
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej 

  

Tabela nr 6 – Przyczyny ubiegania się o pomoc  

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

1.  Ubóstwo 36 80 

2.  Bezdomność 2 2 

3.  Bezrobocie 28 58 

4.  Potrzeba ochrony macierzyństwa 7 7 

5.  Niepełnosprawność 34 55 

6.  Długotrwała lub ciężka choroba 9 22 

7.  

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

9 39 

8.  Przemoc w rodzinie 0 0 

9.  Alkoholizm 9 12 

10.  Zdarzenie losowe 2 9 

 

Tabela poniżej obrazuje liczbę świadczeń ze względu na powód przyznania pomocy w formie 

pieniężnej i niepieniężnej. 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej 

 

W 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 198 wywiady środowiskowe (bez 

wywiadów do instytucji zewnętrznych), w tym aktualizacje wywiadów (część IV), rozeznając 

środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej  

i materialnej. Średnio na 1 pracownika przypadało około 66 wywiadów, a każdy z pracowników 

socjalnych miał pod swoją opieką średnio 28 środowisk (rodzin). Pomocy w postaci pracy 

socjalnej udzielono 33 rodzinom, w których zamieszkiwało 104 osoby. Świadczenia pieniężne 

przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch 

kryteriów. Konieczne jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną sytuację 

życiową np. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, 

sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz spełnienie 

kryterium dochodowego.  

12.5.2. Zasiłki celowe.  

 

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej 

celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,  

a także kosztów pogrzebu.  
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Tabela nr 7 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze w 2021  

Forma pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie/ 

liczba osób w rodzinie 

Kwota 

świadczeń 

 w zł 

Zasiłki celowe, w szczególności na zakup 

opału, żywności, leków, w tym: zasiłki 

specjalne celowe i świadczenia pieniężne 

na zakup żywności w ramach programu 

„Posiłek w szkole i w domu”, schronienie, 

posiłek  

 

60 

 

 

  

84 500,00 

 

 

 

Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, schronienie, posiłek, oraz 

świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 

wydatkowano w 2021 roku kwotę 84 500,00 zł.  

 

12.5.3. Zasiłki okresowe. 

 

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej  

i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także rodzinie, której dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego rodziny.  

 

Tabela nr 8 - Zasiłki okresowe w 2021 

Forma pomocy 

Liczba osób,  

którym przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Zasiłki okresowe ogółem 19 112 39 205 

w tym przyznane z powodu 

bezrobocia 
17 90 30 558 

 

12.5.4. Zasiłki stałe. 

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i 

przysługuje: 

 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 
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 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Tabela nr 9 - Zasiłki stałe w 2021 roku 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

 którym przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

 świadczeń 

 w zł 

Zasiłki stałe ogółem: 24 246 137 119 

w tym przyznane dla osoby 

samotnie gospodarującej 
21 221 127 078 

dla osoby pozostającej w 

rodzinie 
3 25 10 040 

 

12.5.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne wg klasyfikacji budżetowej: 

Rozdział 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji (§ 2010). 

 

Roczny plan to kwota 12 992,00 zł (dotacja), 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 

wydatkowano 11 722,70 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące 

opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłek stały 

zostały zaspokojone.  

 

Rozdział 85 513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej(§ 2030 - dofinansowanie zadania własnego gminy). 

 

Roczny plan to kwota 21 568,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 20 390,84 zł, co stanowi 

94,54% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia 

zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne zostały zaspokojone.  

12.5.6. Usługi opiekuńcze. 

 

Plan roczny to kwota 19 848,00 zł, w tym 5 600,00 zł dotacja z budżetu państwa. Na tę 

formę pomocy w 2021 roku wydatkowano 3 120,00 zł, co stanowi 15,72% planu rocznego,  

z tego 3 120,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęta 

została 1 osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). 
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12.5.7. Domy pomocy społecznej. 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2021 roku 8 osób korzystało z usług domów 

pomocy społecznej, w tym 4 osoby z postanowienia Sądu.  

W 2021 roku na pobyt osób w domach pomocy społecznej wydatkowano 184 536,00 zł.  

12.5.8. Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej realizował w 2021 roku program „Posiłek 

w szkole i w domu.” Pomoc udzielana była w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 roku (j. t.Dz. U z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)  

oraz uchwałę Rady Ministrów nr 140 z dnia 15.10.2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Na terenie 

gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie pełnego obiadu w dni 

nauki szkolnej i zajęć przedszkolnych. Łącznie w 2021 roku dożywianiem objęto 13 osób.  

12.5.9. Praca socjalna. 

 

Jednym z głównych zadań w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy 

socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się o pomoc do Ośrodka 

Pomocy Społecznej. To jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca 

przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu 

pomóc.  

Tabela poniżej obrazuje pracę socjalną w okresie ostatnich pięciu lat. 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

12.5.10. Potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych i opieka nad osobami starszymi, chorymi  

i niepełnosprawnymi. 

  

Jednym ze znaczących zadań pracowników socjalnych jest przeprowadzanie wywiadów 

w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. W 2021 roku przeprowadzono w tych sprawach 2 wywiady środowiskowe i wydano 

2 decyzje. 

12.5.11. Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Dnia 30 maja 2013 roku zostało podpisane porozumienie z gminą Lubliniec o możliwości 

objęcia opieką i usługami Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu osób  

z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe 

zakłócenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Ciasna. 

            W 2021 roku 5 osób korzystało z usług ŚDS. Wkład finansowy gminy to 5 400,00 zł. 

12.5.12. Warsztaty terapii zajęciowej. 

 

WTZ działają przy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych  

w Lublińcu i są placówką pobytu dziennego. GOPS od wielu już lat współpracuje z jednostką, 

dzięki czemu osoby niepełnosprawne z terenu gminy mogą uczestniczyć w zajęciach 
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warsztatowych, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla 

każdego uczestnika.  

12.5.13. Karta dużej rodziny. 

 

W dniu 05.12.2014 roku uchwalono ustawę o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1744 z późn. zm.). Realizacja zadania została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej. Od początku działania programu wydano łącznie 1 714 Kart Dużej Rodziny, w tym 

463 kart elektronicznych.  

Efektem działań jest pomoc rodzinom wielodzietnym w dostępie do korzystniejszego od 

ogólnie obowiązujących cen, zakupu towarów, usług lub innych form działalności.  

12.5.14. Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014 – 2020. 

 

W ramach Programu Operacyjnego 2014 - 2021 realizowany był Podprogram 2020. 

Uprawnione do pomocy było 261 osób, mieszkańcy gminy Ciasna. W roku 2021 wydano 

14 225,55 kg żywności o łącznej wartości 70 295,08 zł. W ramach programu realizowane były 

działania towarzyszące w formie warsztatów edukacyjnych dla uczestników programu. Gmina 

poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 2 300,00 zł, wydatkowane na obsługę programu 

(wpłata w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie). Efektem działań jest 

pomoc rodzinom o niskich dochodach w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

Odbiorem i dystrybucją produktów zajmowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ciasnej. 

12.5.15. Dzienny Dom „SENIOR+”. 

 

DDS+ świadczy wsparcie 20 seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, 

zdolnym do samoobsługi, zamieszkującym w gminie Ciasna, poprzez umożliwienie korzystania  

z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi  

w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. DDS+ rozpoczął 

działalność w dniu 21.09.2020 roku.  

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewody w ramach programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025. Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+ (Edycja 

2021). 

Na działalność DDS+ w 2021 roku wydatkowano kwotę 91 920,43 zł, w tym 77 713,76 zł  

w ramach dotacji. Środki zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, 

transport uczestników, posiłki, usługi fizjoterapeuty, pielęgniarki, zakup środków czystości, 

dezynfekcyjnych, maseczek ochronnych, opłata za telefon, internet, gaz, wodę, energię, 

ubezpieczenie uczestników. 
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12.6. Liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. 

12.6.1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 

 
W 2021 roku 398 osób było uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków, 

225 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny, a 47 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne, 

zasiłek dla opiekuna pobierała 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby, świadczenia 

rodzicielskie 27 osób. 

Wypłacono ww. świadczeń na łączną kwotę 2 364 956,52 zł. W 2021 roku odzyskano 6 

537 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Opłacono składki emerytalno-rentowe na 

kwotę 137 774 zł oraz składki zdrowotne na kwotę 20 391 zł. 

 Organ przyjmował także wnioski w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

i zgodnie z właściwością przekazywane były do wojewody. W 2021 roku były 54 takie wnioski. 

W 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego były pobierane przez 14 

wierzycielek dla 20 osób uprawnionych (dzieci). Łączny koszt wypłaconych świadczeń to kwota 

106 800 zł. Odzyskano 2 797,17 zł nienależnie pobranych świadczeń. Efektem podejmowanych 

działań w tym obszarze jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w wydatkach związanych  

z utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi. 

 

Tabela poniżej pokazuje tendencję wzrostową w okresie pięciu lat, jeżeli chodzi  

o świadczenia opiekuńcze. 
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej. 

12.6.2. Świadczenia wychowawcze. 

 

Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia 

ukończenia 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca,  

w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu 

zasiłkowego lub do dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia 

przez pierwsze najstarsze dziecko 18 roku życia. W 2021 roku przyznano świadczenie 

wychowawcze dla 1 287 dzieci, zamieszkałych w 747 rodzinach.  

Wypłacono 13 832 świadczenia, na łączną kwotę 6 880 409,80 zł. 

13. Oświata i wychowanie. 

Na terenie Gminy Ciasna w 2021 roku system szkolnictwa obejmował przedszkola i szkoły 

podstawowe. Gmina Ciasna była organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych: 

 

 Szkoła Podstawowa w Zborowskiem. 

 

  

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:  

 Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim 

 Szkoła Filialna w Wędzinie 

 Przedszkole w Sierakowie Śląskim: 

o Oddział przedszkolny w Sierakowie Śląskim 

o Oddział przedszkolny w Wędzinie 
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej: 

 Szkoła Podstawowa w Ciasnej 

 Szkoła Filialna w Glinicy (brak naboru) 

 Szkoła Filialna w Molnej 

 Przedszkole w Ciasnej: 

o Oddziały przedszkolne w Ciasnej 

o Oddział przedszkolny w Jeżowej  

o Oddział przedszkolny w Zborowskiem 

o Oddział przedszkolny w Glinicy. 

 

13.1. Liczba uczniów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ciasna (dane na dzień 

31.12.2021 r.): 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem: 79 uczniów (8 oddziałów) 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim 221 uczniów:  

- szkoła podstawowa: 157 uczniów (10 oddziałów) 

- przedszkole: 64 uczniów (4 oddziały) 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej 365 uczniów: 

- szkoła podstawowa: 205 uczniów (11 oddziałów) 

- przedszkole: 160 uczniów (8 oddziałów). 

13.2. Liczba zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Ciasna (dane na dzień 31.12.2021 

r.) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem:  

etaty pedagogiczne: 23 osób  

etaty niepedagogiczne: 6 osób 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:  

etaty pedagogiczne: 29 osób   

etaty niepedagogiczne: 14 osób  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej:  

etaty pedagogiczne: 49 osób  

etaty niepedagogiczne: 22 osoby.   

 

13.3. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego (dane SIO 

30.09.2021 r.) 

Stopień awansu 
zawodowego 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

 
Liczba etatu 

 
2,32 

 
11,17 

 
12,09 

 
46,13 
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13.4. Wydatki na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej i dotacji 

przedszkolnej: 

Na zadania oświatowe Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową na każdego 

ucznia, wyliczoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji oraz dotację przedszkolną  

i dotację podręcznikową. Środki otrzymane z budżetu państwa nie są jednak wystarczające na 

pokrycie wszystkich wydatków ponoszonych przez placówki oświatowe. 

Oświata to jedno z najważniejszych zadań Gminy, wszystkie placówki oświatowe znajdujące się 

na terenie Gminy finansowane są z jej budżetu.  

 

 
Środki otrzymane 

subwencja 
oświatowa 

dotacja 
przedszkolna 

dotacja 
podręcznikowa 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ciasnej 

3 119067,00 zł 158 868,00 zł 27 897,71 zł 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Sierakowie Śląskim 

2 192936,50 zł 61 782,00 zł 23 006,61 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Zborowskiem 

1 510155,50 zł 0,00 zł 10 431,73 zł 

Razem 
6 822 159,00 zł 220 650,00 zł 61 336,05 zł 

7 104 145,05 zł 

 

 
 

Wydatki 

wynagrodzenia 
dokształcanie 

nauczycieli 
pozostałe 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ciasnej 

4 423 437,86 zł 18 819,40 zł 1 822 959,22 zł 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Sierakowie Śląskim 

2 808 703,03 zł 17 680,25 zł 722 912,43 zł 

Szkoła Podstawowa  
w Zborowskiem 

1 570 563,38 zł 1 109,99 zł 293 407,06 zł 

Razem 
8 802 704,27 zł 37 609,64 zł 2 839 278,71 zł 

11 679 592,62 zł 

 

13.5. Projekty finansowane/współfinansowane ze środków zewnętrznych: 

Szkoły co roku biorą udział w projektach i programach współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. Jest to możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na organizację dodatkowych 

zajęć oraz pomoce do nauki.  

W 2021 roku szkoły brały udział w następujących projektach:  
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a) Aktywna tablica ogólnopolski program umożliwiający rozwijanie szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych. Otrzymane środki finansowe przeznaczone mogą zostać na zakup 

sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla nauczyciela do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 

laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. (ZS-P 

Sieraków Śląski) 

 

b) CIM Centrum Mistrzostwa Informatycznego ogólnopolski projekt grantowy 

umożliwiający stały kontakt ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a 

także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli 

szkolnych. 

 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko 

możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na 

wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych. 

 

Zawody organizowane dla zespołów, mają charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem 

uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe 

rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką. (ZS-P Sieraków 

Śląski) 

 

c) Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem 

jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.  

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup 

wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych  

i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia 

matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej 

organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym 

(wszystkie szkoły). 
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13.6. Wyniki egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej: 

 

 j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

Szkoła Podstawowa  
w Zborowskiem 

62% 51% 59% - 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Sierakowie Śląskim 

68% 40% 67% - 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Ciasnej 

58% 39% 44% - 

Średni wynik w gminie 63% 43% 57% - 

 

13.7. Największe osiągnięcia uczniów w 2021 roku: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem:  

- I miejsce w kategorii szkół na realizację dowolnego przedsięwzięcia pod hasłem 

„Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”; 

- Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Na początku była miłość – moja  

 rodzina”; 

- Udział w V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II; 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej:  

- III miejsce w XV edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”; 

- I miejsce w finale XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki  

 Krajobrazowe Polski”, 

- II miejsce w finale ogólnokrajowym I Ogólnopolskich Zawodów Projektowych;  

- III miejsce ex aequo w I Wojewódzkim Konkursie Artystyczno-Językowym „Spielfabrik”; 

- V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz  

 zostać wolontariuszem”;  

- Laureatki Międzywojewódzkiego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  

 ŻAK 2021; 

-Laureat Konkursu Ogólnopolskiego „Urodzinowa Kartka KRUS”. 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:  

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Przyjaciele Ziemi”; 

- I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Piosenki w Językach Obcych „Śpiew  

 łączy Europę”; 

- Laureatka Lokalnego Konkursu „Miejsca warte odwiedzenia na terenie  

 stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska”; 

- II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pamiętamy i dokarmiamy”; 

- I miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel Strażak”; 

- II miejsce w XX edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki  
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 Krajobrazowe Polski; 

- II miejsce w konkursie plastycznym „Tak dla czystego powietrza”. 

13.8. Przykładowe akcje i imprezy organizowane przez szkoły. 

 „Młodość wolna od nałogów”, 

 „Bożonarodzeniowa poczta dla Seniora”, 

 „Europejski Dzień Języków Obcych”, 

 „Zwierzęta kochamy więc im chętnie pomagamy” – zbiórka dla zwierząt  

  ze schroniska, 

 „Światowy Dzień Zespołu Downa” i „Dzień Świadomości Autyzmu”, 

 akcja „Przeczytam i zaczytam się”, 

 Wielkie Przedszkolne Grzybobranie, 

 „Dzień Anioła”, 

 „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, 

 „Dzień bezpiecznego Internetu”, 

 „Piórnik do Afryki”, 

 Zbiórka paluszków dla dzieci niepełnosprawnych, 

 akcja „Tydzień Dobrego Serca”, 

 „Dzień kawy i jabłka”, „Dzień makaronu”, „Dzień pieczonego ziemniaka”,  

 „Europejski Tydzień Kodowania”.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

13.9 Liczba uczniów dojeżdżających do szkół. 

Gmina Ciasna zapewnia dowóz wraz z opiekunem dla wszystkich uczniów, dla których 

odległość z domu do szkoły przekracza prawne normy. Przewoźnik wykonujący usługę dowozu 

uczniów wybierany jest w drodze przetargu nieograniczonego na dany rok szkolny. 
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Ze względu na rozmieszczenie szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ciasna duża część uczniów 

korzysta z dowozu autobusem szkolnym. 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów dojeżdżających wynosiła: 218 tj. 34 % wszystkich 

uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ciasna. 

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów dojeżdżających wynosiła: 236 tj. 35 % wszystkich 

uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ciasna. 

Gmina zapewnia również dowóz dla uczniów niepełnosprawnych. W zależności od potrzeb 

uczniowie dowożeni są specjalnie dostosowanym busem lub bezpośrednio przez rodziców na 

podstawie umów.  

13.10. Stypendia szkolne. 

W 2021 roku stypendium szkolne otrzymało łącznie 35 uczniów. 

Kwota wypłaconych stypendiów w 2021 roku wynosiła: 9 493,84 zł. 

13.11. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe w 2021 r. Wójt Gminy Ciasna przyznał 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych 

na terenie Gminy Ciasna. Dofinansowanie udzielono 15 pracodawcom, którzy złożyli wniosek  

i spełnili warunki określone w ustawie na łączną kwotę 128 996,70 zł. Dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

13.12. Aktywność fizyczna . 

W Gminie Ciasna funkcjonują dwie hale sportowe w Sierakowie i Ciasnej z przyległymi do nich 

boiskami sportowymi. Sołectwa Wędzina, Panoszów i Molna posiadają boiska wielofunkcyjne 

natomiast w Ciasnej i Sierakowie są również Orliki.  

Obiekty sportowe dostępne są dla wszystkich mieszkańców gminy w celu rozwoju aktywności 

fizycznej i zdrowego trybu życia. 

Na terenie Gminy Ciasna działają również cztery kluby sportowe: LKS Sieraków Śląski, KS 

„Rybak” Ciasna, LKS „Promień” Glinica, KS Zieloni Zborowskie oraz jeden Klub Strzelecki LOK 

w Sierakowie Śląskim. 
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14. Gminny Ośrodek Kultury. 

Z powodu pandemii Sars-Cov2, która trwała w roku 2021 Gminny Ośrodek nie mógł  

w pełni realizować życia kulturalnego w gminie. Nie odbyły się największe i najpopularniejsze 

imprezy tj. Gminny Dzień Dziecka, Dni Gminy Ciasna czy Dożynki Gminne. 

W czasie, wprowadzania największych obostrzeń zajęcia przechodziły w formę on-line.  

W pozostałym czasie, zajęcia były prowadzone w reżimie sanitarnym. Niektóre zajęcia zostały 

zawieszone z powodu braku możliwości ich realizacji. 

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności: 

 
I. SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
 

1. Orkiestra Dęta w Ciasnej, która działa nieprzerwanie od 24 lat. Należy do niej około 50 

osób dzieci i młodzieży z całej gminy. Orkiestra podzielona jest na dwie grupy, pod 

względem umiejętności instrumentalnych na Gminną Orkiestrę Dętą z Ciasnej oraz Małą 

Orkiestrę Dętą. Prowadzona jest indywidualna nauka na instrumentach tj.: waltornia i tuba, 

flet, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane oraz 

gitarze basowej. 

Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej grała na gminnych imprezach okolicznościowych tj. Boże 

Ciało, Św. Marcin, Pasterka. Najważniejszym wydarzeniem z zeszłego roku dla orkiestry, 

było zagranie koncertu w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Góreckiego 24 czerwca 2021. 

Było to możliwe dzięki wygraniu, głównej nagrody podczas XII Tarnogórskiego Festiwalu 

Orkiestr Dętych w Tarnowskich Górach w roku 2019. 

 
fot. Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej podczas występu w Filharmonii Śląskiej  
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2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” 

Zespół „Copacabana” to obecnie 5 grup dziecięcych i młodzieżowych w wieku od 5 do 23 lat 

oraz 1 grupa dla dorosłych. W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 80 mażoretek.  

W roku 2021 odbywały się konkursy on-line oraz konkursy stacjonarne. 

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących konkursach: 

I. I Online Międzynarodowy Grand Prix Mażoretek organizowany w marcu 2021, 

zdobywając 9 medali: 6 złotych, 2 srebrne oraz 1 brązowy medal. 

II. Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo Zachodniej w Opolu 15.05.2021, 

zdobywając 23 medale: 13 złotych, 7 srebrnych oraz 3 brązowe. 

III. I Ogólnopolski Festiwal Mażoretek Scarlet w Domu Kultury w Knurowie 22.05.2021, 

zdobywając 7 medali: 3 złote, 3 srebrne oraz 1 brązowy. 

IV. I Online Mistrzostwach Polski Mażoretek MIA 05.06.2021, zdobywając 26 medali: 

12 złotych, 8 srebrnych, 6 brązowych. 

V. I Ogólnopolski Mażoretkowy Zawrót Głowy w Raciborzu 12.06.2021, zdobywając 6 

medali: 4 srebrne, 2 brązowe. 

VI. XXII Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu 19.06.2021, zdobywając 15 

medali: 5 złotych z tytułem Mistrza Polski, 5 srebrnych oraz 5 brązowych. 

 
fot: kolaż zdjęć z konkursów, w którym udział brały Mażoretki Copacabana 
 

3. Sekcja wokalna „GokVoice”Na zajęcia wokalne uczęszcza czterech uczniów. Wokaliści 

uczestniczyli w: I Regionalny Festiwal Piosenki „Pogodnej”- Kłomnice 2021. II Nagroda 

zdobyła Amelia Chmiel śpiewając utwór „Pół kroku stąd”. 
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4. Zajęcia informatyczne - Robotyka lego prowadzone przez instruktorów Akademii Małego 

Inżyniera, zapewniających wykształconą kadrę oraz sprzęt wraz z oprogramowaniem.  

 

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ 

 

Półkolonie Skatepark 20-21.08.2021 

W 2021 po raz drugi na skateparku w Ciasnej odbyły się warsztaty deskorolkowe. Pierwszy 

raz instruktorzy deskorolkowi przyjechali w roku 2019 podczas dożynek. Mimo tego, że na co 

dzień trenują na dużych obiektach we Wrocławiu czy Bolesławcu, skatepark w Ciasnej 

uważają za wyjątkowy. Obiekt jest doskonały zarówno dla osób zaczynających swoją 

przygodę z deskorolką jak i tych, którzy chcą doskonalić technikę jazdy. Warsztaty miały na 

celu rozwój sportowy rozwój uczestników - naukę trików i jazdy na deskorolce, poprawę 

motoryki i elastyczności. Prowadzący przyjechali z całym niezbędnym sprzętem - 

deskorolkami, ochraniaczami, kaskami dla uczestników, a także całą masą gadżetów. 

 
Impreza Mikołajkowa w Ciasnej 04.12.2021  

W Ciasnej na Placu Powstań Śląskich, dnia 4.12.2021r. odbyła się impreza Mikołajkowa dla 

najmłodszych mieszkańców gminy. Mikołajobusem przybył Mikołaj wraz Mikołajową oraz 

Elfami. W momencie przybycia wyczekiwanych przez milusińskich gości, nastąpiła iluminacja 

świetlna placu im. Powstań Śląskich 1919-1921r. Tysiące światełek ozdobiły wspaniałą 

choinkę przed gminą. Największą popularnością cieszyły się, jednak sanie z reniferami, gdzie 

chętnie całe rodziny robiły sobie zdjęcia. Dla dzieci został przygotowany program artystyczny 

pod czas, którego dzieci bawiły się z ekipą Mikołaja. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Kołem 

Gospodyń Wiejskich przygotował drobne słodkie upominki, rozdawane przez świątecznych 

gości. Każde dziecko odbierając prezencik od Mikołaja pozowało do pamiątkowego zdjęcia. 

Wszyscy częstowani byli gorącą kawą i herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.  
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III. INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ 

 

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej w Filharmonii Śląskiej im. Henryka 

Góreckiego 24.06.2021 

W ramach wygrania głównej nagrody podczas XII Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 

w Tarnowskich Górach w roku 2019, orkiestra zagrała koncert w Filharmonii Śląskiej im. 

Henryka Góreckiego. Koncert miał charakter galowy. Filharmonia w ramach pokonkursowej 

wygranej udostępniła orkiestrze salę koncertową, wraz z zapleczem scenicznym. Z powodu 

trwającej pandemii i limitu miejsc, słuchaczami były głównie rodziny muzyków z orkiestry. 

Całość koncertu była rejestrowana przez profesjonalnych dźwiękowców oraz filmowców. 

 
 

Wyjazd warsztatowy Gminnej Orkiestry Dętej 02-05.08.2021. 

Wyjazd miał na celu integrację orkiestrantów poprzez wspólne próby, dodatkowe 

indywidualne zajęcia z instruktorami a także wspólne zwiedzanie. Oprócz odbywających się 

codziennie prób, grupa zwiedziła Wisłę oraz wjechała na Czantorię.  

 

 
 

Wyjazd mieszkańców na tereny zielone Górnego Śląska 21.08.2021.  

Wyjazd został zorganizowany dla mieszkańców z terenu gminy, z celu zapoznania się  

z rekultywowanym terenem dawnej kopali dolomitu, a obecnie terenem „Park Gródek”  

w Jaworznie. 

 

IV. IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ 

 

Festyny rodzinne promujący akcję "Szczepimy się z KGW" 07.08.2021- 12.09.2021 

Na terenie Gminy Ciasna odbyło się pięć festynów: 07.08.21r. w Ciasnej, 14.08.21r. w Glinicy, 

22.08.21r. na Zborowskim, 29.08.21r. w Sierakowie Śląskim oraz 12.09.21r. w Panoszowie. 

Festyny miały na celu promocję szczepień na terenie gminy. Festyny zostały zorganizowane 

w miejscowościach, w których działają Koła Gospodyń Wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury  

w Ciasnej pełnił funkcję wspierającą merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. 
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Impreza Mikołajkowa w Sierakowie Śląskim 05.12.2021  

Impreza została zorganizowana wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń 

Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej, przyciągnęła kilkadziesiąt dzieci  

z rodzicami. Efektowny wjazd Mikołaja wozem strażackim, okraszony efektami świetlnymi  

i nastrojową muzyką zyskał aplauz naszych milusińskich. Panie z KGW przygotowały 

poczęstunek w postaci grilla, gofrów, popcornu, pierników, zimowej herbatki i tradycyjnego 

grzańca. 

 

 
 

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA. 

 

- Wydawanie biuletynu informacyjnego “Express Gminny”. Gazeta jest bezpłatna  

i wydawana w 800 egzemplarzach. 

- Współtworzenie strony internetowej Urzędu Gminy Ciasna – bieżące aktualizowanie strony 

oraz zakładki Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, na tej stronie. 

15. Gminna Biblioteka Publiczna. 

W Gminie Ciasna w 2021 r. funkcjonowała  Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz 3 filie 

biblioteczne – w Glinicy, Sierakowie Śląskim oraz w Zborowskiem.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 28.048 woluminów, a na koniec roku 28.366 

woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca , łączna liczba woluminów wynosiła 3,758 na dzień 

1 stycznia 2021 r. oraz 3,855 na dzień 31 grudnia 2021 r. W 2021 r. dokonano selekcji 

księgozbioru - usunięto książki zniszczone i zdezaktualizowane - łącznie 569 egzemplarzy. 

Na koniec 2020 r. zarejestrowano 554 czytelniczek i czytelników, a na koniec 2021 r. – 568 

osób. 

Aktywność czytelników przedstawia się następująco: w ciągu roku w poszczególnych 

bibliotekach odnotowano 5.367 odwiedzin czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie  

z 14.971 pozycji wydawniczych. 

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 775 nowości wydawniczych na łączna sumę 

15.462 zł i są to pozycje z następujących działów: 226 - dla dzieci i młodzieży, 494- literatura 

piękna dla dorosłych, 55 - literatura popularno-naukowa. 

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami: 3 bibliotekarki na ½ etatu, 

dyrektora GBP na ½ etatu oraz księgową na ¼ etatu. W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna 

wraz z filiami zorganizowała 17 szkoleń i zajęć edukacyjnych promujących czytelnictwo,  

w których uczestniczyły łącznie 173 osoby. 



str. 76 

 

W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała 200.000 

zł. 

 
 

Od początku sierpnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz filie biblioteczne:  

w Glinicy, Sierakowie Śląskim oraz w Zborowskiem udostępniają kody do znanych platform: 

LEGIMI, EBOOKPOINT BIBLIO oraz IBUK LIBRA. Dzięki temu czytelnik może za darmo 

uzyskać dostęp do wielu interesujących go książek. Dostęp do platform uzyskano w ramach 

zadania ,,Książki online dla każdego". Zadanie finansowane w ramach II edycji 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz Filia w Zborowskiem wzięły udział w akcji Kinder 

Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie. Konkurs polegał na codziennym oddawaniu 

głosów na wybraną przez siebie bibliotekę. Zajęliśmy miejsce w pierwszej setce. Nagrody są 

wspaniałe: zestaw książek dla dzieci o wartości 1000 zł oraz papierowy teatrzyk obrazkowy 

KAMISHIBAI. Otrzymaliśmy również certyfikat i piękny list z gratulacjami. 
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,,MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” to akcja w której bierze udział Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ciasnej oraz jej wszystkie Filie: w Glinicy, Sierakowie Śląskim i Zborowskiem. 

Organizatorem projektu jest Instytut Książki. Warunkiem otrzymania ,,Wyprawki czytelniczej” jest 

zapisanie dziecka do biblioteki i wypożyczenie minimum 1 książki.  

Przedszkolak otrzymuje wtedy:  

- Książkę „Pierwsze czytanki dla…” 

- Broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” 

- Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek, które dostaje przy każdym wypożyczeniu 

książki. 
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16. Gminny Klub Dziecięcy nr 1. 

Z dniem 6 maja 2021 r. Gminny Klub Dziecięcy nr 1 rozpoczął swoją działalność. Placówka 

działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Liczba utworzonych miejsc – 20.  

Gminny Klub Dziecięcy nr 1 realizuje cele i zadania zawarte w statucie przyjętym uchwałą nr 

XXVII/165/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 15 lutego 2021 r. Cele Klubu Dziecięcego to 

zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów 

prawnych w wychowaniu dziecka. Klub Dziecięcy realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą  

i edukacyjną. Wymienione funkcje realizowane są w oparciu o miesięczne plany pracy 

opracowane z wyprzedzeniem na miesiąc następny.  

Dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego dzień rozpoczynają od wspólnych zabaw  

z opiekunami, następnie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, korzystają z czasu na świeżym 

powietrzu, natomiast raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego 

prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów ze szkoły językowej „Kameleon” w Lublińcu.  

W roku 2021 placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej 

literatury”, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci.  

 

Stan zatrudnienia w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 

Liczba zatrudnionych osób w Klubie Dziecięcym wynosi 6 osób. 

Zatrudnienie 

 Stanowisko/ilość osób Wysokość etatu 

1. Kierownik 1/1 

2. Opiekunka dziecięca – 3 osoby 1/1 

3. Sprzątaczka - 1 osoba 1/1 

4. Główna księgowa - 1 osoba 1/8 
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Gospodarka finansowa Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1. 

Gminny Klub Dziecięcy nr 1 jest jednostką budżetową Gminy Ciasna. Wydatki za rok 2021 

przedstawia poniższa tabela. 

Wydatki 

 Planowany   Wykonany 

Budżet 2021r w tym dofinansowanie 

z programu Maluch + 

366 476,00 244 208,58 

Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

215 800,00 173 214,14 

Wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań 

150 176,00 70 656,45 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

500,00 337,99 
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17. Zabytki. 

Gmina Ciasna prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy 

Ciasna Nr RSO.SE.0050.10.2015 z dnia 29.01.2015 r. 

W ewidencji znajduje się 56 zabytków, z tego 6 objętych jest szczególną ochroną wynikającą  

z wpisania ich do rejestru zabytków: 

 Zespół pałacowo – parkowy w Ciasnej, 

 Zespół dworsko – parkowy w Panoszowie, 

 Zespół pałacowo – parkowy w Patoce, 

 Zespół pałacowo – parkowy w Sierakowie Śląskim, 

 Zespół pałacowo – parkowy w Wędzinie, 

 Fabryka fajek. 

 

18. Podsumowanie. 

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronowirusa SARS-COV-2  

w 2021 roku zrealizowano wiele inwestycji m.in.: 

1. Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych  

z otworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, obręb Łomnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 
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2. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha - zakup i montaż 

ogrodzenia. 

3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – III etap. 

4. Zakup traktorka John Deere X35OR wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy dla 

sołectwa Sieraków Śląski. 

5. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Ciasna. 

6. Wykonanie utwardzenia pod wiatami na boisku szkolnym. 

7. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna. 

8. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej. 

9. Modernizacja oświetlenia. 

10. Modernizacja dróg gminnych. 

11. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej. 

12. Zagospodarowanie terenu przy szkole Sieraków Śląski 

13. Zakup urządzeń na plac zbaw w Wędzinie. 

14. Zakup traktorka – kosiarka. 

15. Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa. 

16. Wykonanie placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym w Molnej.  

17. Zagospodarowanie terenu między blokami 27a i 27b przy ulicy 1 Maja w Panoszowie. 

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, 

Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. 

19. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 

21 i 23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24. 

20. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na 

terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna. 

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci 

wodociągowej w Gminie Ciasna. 

22. Zakup garażu dla sołectwa Wędzina. 

23. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa  

w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna. 

24. Zakup garażu dla sołectwa Wędzina. 

25. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, 

stanowiącej ulicę Boczną od ul. Cegielnianej.  

26. Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap II. 

27. Zagospodarowanie terenów gminy Ciasna. 

28. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez 

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej 

29. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy 

ul. Nowej 1a w Ciasnej. 

30. Termomodernizacja budynku komunalnego-strażnicy OSP w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4. 

31. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia  

w wodę na terenie Gminy Ciasna. 
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