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1. WSTĘP  
 

 

Szanowni Państwo,  

mam zaszczyt przekazać Państwu Raport o Stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok.  

To już czwarta tego typu publikacja. Zgodnie  z  art.  28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, jako Wójt Gminy Koszęcin, przedstawiam Radzie 

Gminy Raport o Stanie Gminy Koszęcin za rok 2021, a poprzez opublikowanie          

na stronie www.bip.koszecin.pl, również wszystkim zainteresowanym. 

Coroczne publikowanie Raportu daje możliwość ukazania pełnego spektrum działań 

podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Gminy w kolejnych latach. Z tej perspektywy 

przedstawiony Państwu dokument stanowi swego rodzaju podsumowanie 

wieloletniego rozwoju naszej Gminy, a zarazem jest podsumowaniem dłuższego 

okresu życia i rozwoju naszego Koszęcina. 

W roku 2021 przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny 2021 w całej Polsce,  

a także w Koszęcinie w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Po raz pierwszy 

był przeprowadzany przez internet. Mieszkańcom pomagali rachmistrzowie spisowi 

(na terenie Koszęcina działały dwie Panie Rachmistrz), a także pracownicy Urzędu 

Gminy, którzy obsłużyli ponad 2000 osób pomagając spisać się przez internet. 

Ostateczne wyniki NSP 2021 będą ogłoszone w maju 2022 r. 

  

Z jednej strony Raport uzmysławia nam zakres zmian, jakie zaszły w naszej Gminie,  

z drugiej zaś uświadamia, że nie na wszystko mamy wpływ, o czym świadczą zmiany 

w przepisach prawnych związane z walką z pandemią Covid - 19, a obecnie agresją 

Rosji na wolne państwo Ukraina w samym środku Europy tuż za naszymi granicami, 

skutkujące potrzebą dostosowania niektórych zadań samorządu i sposobu ich 

wykonywania.  

Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu                               

i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji. 

 

         Zakres niniejszego opracowania obejmuje przede wszystkim opis realizacji 

programów, strategii, uchwał Rady Gminy Koszęcin, budżetu, perspektywy finansów 

na przestrzeni lat i w roku 2021. Przedstawia także najważniejsze informacje 

dotyczące ważnych dziedzin życia Koszęcina.  

Zachęcam wszystkich Szanownych Mieszkańców oraz przyjaciół Koszęcina  

do zapoznania się z przedstawionym stanem z zakresu gospodarczego, finansowego 

i społecznego Naszej Wspólnoty Lokalnej.  

 

        Mam nadzieję, że przekazane informacje będą podstawą do rzeczowego dialogu                           

na temat planowanych działań, przyszłości Koszęcina.  

 

http://www.bip.koszecin.pl/
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2. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

 2.1 Położenie i środowisko 

          Gmina Koszęcin to gmina wiejska położona na terenie Powiatu Lublinieckiego 

w województwie śląskim. Graniczy z gminami: Boronów, Herby, Kalety, Kochanowice, 

Lubliniec, Tworóg, Woźniki. W skład gminy wchodzi 15 miejscowości, z których               

8 posiadało w 2021 r. status sołectw. Największe z nich, pod względem liczby 

mieszkańców, to Koszęcin i Strzebiń, najmniejsze zaś – Brusiek i Piłka.  

Geograficznie gmina leży w północnej części Wyżyny Śląskiej, choć jej południowa 

część znajduje się na Równinie Opolskiej. Najwyższe wzniesienie to Bukowiec                  

o wysokości 323 m n.p.m. Przez teren gminy płynie rzeka Mała Panew, Leśnica  

oraz Potok Boronowski. 

  Powierzchnia gminy stanowi 12 823 ha.      

 

Wykres 1 Kategorie przeznaczenia terenów Gminy Koszęcin 

 

Na terenie gminy usytuowany jest rezerwat przyrody "Jeleniak - Mikuliny" 

o powierzchni 120.2600 ha. Rezerwat ustanowiono Zarządzeniem Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1957 r., dla zachowania śródleśnego 

torfowiska z roślinnością pierwotną, które służy żurawiom jako miejsce lęgowe. 

W gminie znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną 

Liswartą. Powierzchnia   parku  to  prawie  390  km2.  Obszar  jest  atrakcyjny  przede  

7%

19%

69%

1%

1%

2% 1%

Tereny Gminy Koszęcin według kategorii
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wszystkim ze względu na gniazdowanie ok. 127 gatunków ptaków, np. bielika czy 

bociana czarnego. Ponadto znajdują się tu ciekawe obiekty architektoniczne, m.in. 

drewniany Kościół  w Cieszowej.  

 

Wyznaczonymi użytkami ekologicznymi są: 

 

- torfowisko w Strzebiniu o powierzchni 0,24 ha,  

- Łąka Trzcionka, mająca 8,53 ha powierzchni, 

- torfowisko Dubiele o powierzchni 2,74 ha, 

- żwirowiska w Cieszowej o powierzchni 11,58 ha. 

 

 
Fotografia 1 Użytek ekologiczny "Torfowisko Dubiele" 

 

Na terenie Gminy istnieją również pomniki przyrody. Wśród nich wymienić 

należy 6 grup drzew, zlokalizowanych w Prądach, leśnictwach Piłka, Brusiek, Trójca                       

i Lipowiec oraz w parku pałacowym w Koszęcinie. Wśród pojedynczych drzew 

uznanych za pomniki przyrody znajdują się m.in. cisy i sosny pospolite, lipy 

drobnolistne i dęby szypułkowe. Warto podkreślić, że wśród tej grupy są drzewa żyjące 

ponad 200 (nawet 300) lat, a jeden z dębów w miejscowości Prądy osiągnął obwód       

5 m.  

Do ciekawych obiektów stanowiących pomniki przyrody zaliczają się także dwa 

głazy narzutowe znajdujące się na terenie Parafii  pw. Św. Józefa w Sadowie. 
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Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Koszęcin obejmują 87% 

powierzchni leśnej, 10% obejmuje Nadleśnictwo Świerklaniec, pozostałe 3% stanowią 

tereny prywatne. Prócz powierzchni leśnej w zarządzie nadleśnictw znajdują się tereny 

nieleśne związane z gospodarką leśną. Na terenie gminy występują lasy o różnych 

typach siedliskowych. Wśród drzewostanów na terenie obu nadleśnictw gatunkiem 

panującym jest sosna, która zajmuje w Nadleśnictwie Koszęcin około 86% ogólnej 

powierzchni, natomiast w Nadleśnictwie Świerklaniec blisko 89% powierzchni. Obok 

sosny drugim gatunkiem jest świerk, który zajmuje w Nadleśnictwie Koszęcin około 

4%, a w Nadleśnictwie Świerklaniec ponad 4% powierzchni. Trzecim gatunkiem 

panującym jest brzoza. Obok w/w gatunków drzew znaczny udział w całkowitej 

powierzchni lasów zajmują także olsza i dąb, modrzew, buk, grab, jesion, osika, 

topola. 

 

Fotografia 2 Głazy narzutowe w Sadowie 

Fotografia 3 Platan klonolisty (po lewej) i Dąb czerwony (po prawej) w parku pałacowym 
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Niektóre z obiektów z terenu Gminy wpisano do rejestru zabytków.   

W Bruśku zabytkiem został kościół pw. Św. Jana Chrzciciela z XVII w., wraz  

z otoczeniem i wyposażeniem (wpisy nr A/69/76 z 10 II 1978 i A/379/60 z 12 III 1960 

r.). W Cieszowej status zabytku posiadają drewniany kościół filialny pw. Św. Marcina            

z XVIII w. (wpisy nr A/72/76 z 10 III 1978 i A/382/60 z 12 III 1960 r.) oraz murowany, 

XIX-wieczny zespół folwarczny (wpisy nr A/383/60 z 12 III 1960 r.). Z miejscowości 

Sadów do rejestru wpisano kościół parafialny pw. Św. Józefa wraz z wyposażeniem       

i dzwonnicą (wpisy nr A/94/76 z 10 III 1978  i A/408/60 z 15 III 1960 r.). Zabytkiem jest 

również barokowy pałac w Wierzbiu (wpis nr A/412/60 z 15 III 1960 r.). Najwięcej 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w Koszęcinie: 

- kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z plebanią                  

(wpis nr A/577/98 z 4 VI 1998 r.), 

- drewniany kościół odpustowy pw. Świętej Trójcy wraz z wyposażeniem                     

(wpis nr A/80/76 z 17 III 1978 i A/391/60 z 15 III 1960 r.), 

- XVII-wieczny murowany pałac z parkiem o powierzchni 28,87 ha, wieżą zegarową, 

założeniem urbanistycznym, 4 budynkami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym, 

wozownią, oficyną, czworakami, cmentarzem ewangelickim, basztą widokową  

oraz bramą wjazdową (wpisy nr A/392/60 z 12 III 1960, A/168/49 z 29 IV 1949, A/81/78         

z 10 I 1978 r.), 

- budynek nadleśnictwa z XIX w. przy ul. Jana III Sobieskiego 1 (wpis nr A/395/60 
z 12.03.  1960 r.), 
- murowane stajnie przy ul. Ligonia 11c (wpis nr A/394/60 z 12 III 1960 r.). 
 
 

 
Fotografia 4 Kościół pw. Św. Trójcy w Koszęcinie 

      

Ponadto w Gminie zlokalizowanych jest 14 stanowisk archeologicznych: 4                      

w Wierzbiu (ślady osadnictwa), 2 w Rusinowicach (ślady osadnictwa), 4 w Koszęcinie 

(ślady osadnictwa, osady), 2 w Bruśku (osady), jeden ślad osadnictwa w Strzebiniu               

oraz jeden na granicy gminy Koszęcin i Drutarni. 
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Turyści mogą korzystać z kilku szlaków turystycznych. Najdłuższy jest szlak 

rowerowy "Leśno Rajza" (ponad 100 km), biegnący także przez tereny gmin 

Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Woźniki, Kalety i Tworóg. Na terenie powiatu  

i Gminy wytyczono też szlak "Lasy nad Górną Liswartą". Pozostałe szlaki mają 

charakter lokalny. Należy do nich ścieżka dydaktyczna Klepaczka, zaczynająca się 

przy GOSiR w Koszęcinie (długość 3,3 km), szlak rowerowy "Szlakiem naszych 

przodków", prowadzący od kościoła św. Marcina do cmentarza żydowskiego (długość 

2 km). Z miejscowości Sadów do miejscowości Rusinowice prowadzi droga rowerowa 

o długości 2,23 km, która powstała w ramach zadania "Budowa zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 

lublinieckiego - Gmina Koszęcin". 

 

Fotografia 5 Droga rowerowa Sadów-Rusinowice 

2.2 Demografia 

       Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku                     

wyniosła 11 509 osób.  
 

Tabela 1 ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach - dane UG Koszęcin 

Nazwa miejscowości  Liczba mieszkańców                                                        
(wg stanu  na dzień 31.12. 2021 r.) 

BRUSIEK 90 

CIESZOWA 231 

RZYCE 32 

KOSZĘCIN 4271 

IRKI 27 

NOWY DWÓR 6 

LIPOWIEC 4 

PIŁKA 124 

RUSINOWICE 1412 

SADÓW 1450 

STRZEBIŃ 2980 

BUKOWIEC 179 

ŁAZY 153 
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PRĄDY 154 

WIERZBIE 396 
 

 

Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin z podziałem na kobiety i mężczyzn: 
 

 
Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin w poszczęgówlnych miejscowościach z podziałem na kobiety i 

mężczyzn - dane UG Koszęcin 

W roku 2021 w Gminie Koszęcin urodziły się 104 osoby, w tym 55 dziewczynki  

i 49 chłopców, natomiast zmarły 162 osoby, w tym 70 kobiet i 92 mężczyzn. Wobec 

tego przyrost naturalny w roku 2021 był ujemny. 

 
Tabela 2 Przyrost naturalny w latach 2018 - 2021 - sporządzono na podstawie danych z ewidencji ludności 
Gminy Koszęcin 

Przyrost naturalny 2018 2019 2020 2021 

URODZENIA 139 114 93 104 

ZGONY 139 151 184 162 
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Przyrost naturalny w latach 2018-2021 z podziałem na kobiety i mężczyzn kształtował 

się następująco: 

 

Wykres 3 Przyrost naturalny w latach 2018 - 2021 z podziałem na kobiety i mężczyzn - dane UG Koszęcin 

 

 

Tabela 3 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych - dane UG Koszęcin 

Przedział wiekowy  Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin (wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

0-6 lat 712 

7-18 lat 1600 

19 - 59 lat 6402 

60+ 2795 
 

 

 

Wykres 4 Liczba mieszkańców wg grup wiekowych - dane UG Koszęcin 

 

W ostatnich latach przyrost naturalny jest ujemny, systematycznie z roku na rok maleje 
również liczba stałych mieszkańców gminy.  
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W ciągu ostatnich lat zmniejszeniu uległa również ilość zawieranych związków 
małżeńskich, co można wywnioskować z poniższych danych, chociaż w roku 2021 
ilość zawartych małżeństw uległa niewielkiemu wzrostowi w stosunku do roku 
ubiegłego: 
 
Tabela 4 Liczba małżeństw zawieranych w Koszęcinie w poszczególnych latach - dane USC Koszęcin 

 

Małżeństwa 

zawarte 

ogółem w 

Gminie 

Koszęcin 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

 60 43 49 

 

              Nawiązując do powyższej informacji, dotyczącej zawieranych małżeństw 

warto wspomnieć, iż co roku Wójt Gminy Koszęcin organizuje jubileusze zawarcia 

związków małżeńskich począwszy od par z 50 letnim stażem małżeńskim. Podczas 

tych uroczystości, osobiste święto jubilatów staje się sprawą całej naszej 

społeczności.  

Osoby które przeżyły w jednym związku 50 lat, są nagradzane w naszym kraju 

specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej      

na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 roku. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy,        

w środku której z jednej strony jaśnieje napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże. Wygląd medalu 

przedstawia poniższe zdjęcie. 

 

 

 
Fotografia 6 Medal "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 
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Tabela 5 Liczba długoletnich związków małżeńskich w Koszęcinie - dane USC Koszęcin 

Pary obchodzące jubileusze małżeńskie w Gminie Koszęcin 
 

w latach 2019 – 2021 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

50 Lecie Pożycia Małżeńskiego 28 24 17 

55 Lecie Pożycia Małżeńskiego 
 

15 15 9 

60 Lecie Pożycia Małżeńskiego 
 

10 13 8 

65 Lecie Pożycia Małżeńskiego 
 

0 2 1 

 

 

Pozostałe pary obchodzące jubileusz 55, 60, czy 65-lecia pożycia małżeńskiego 

otrzymują tabliczki gratulacyjne. 

2.3 Jednostki organizacyjne Gminy Koszęcin 

          Gmina Koszęcin utworzyła jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań 

ustawowych w różnych dziedzinach życia gminy, realizują przydzielone im zadania 

gminy, działając na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków. 

 

Jednostki budżetowe Gminy Koszęcin : 

 

1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszęcinie, w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole „Pod Dębem”            
w Koszęcinie, 
 

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzebiniu, w skład którego wchodzi Szkoła 
Podstawowa im. Juliusza Ligonia oraz Przedszkole Publiczne w Strzebiniu,  

 
3) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sadowie, w skład którego wchodzi Szkoła 

Podstawowa im. Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz Przedszkole 
Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sadowie,  

 
4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rusinowice, w skład którego wchodzi 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Rusinowicach, 
 

5) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Koszęcinie, 

 
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie. 

 
Zakład budżetowy Gminy Koszęcin: 

 

7) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie 
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Instytucje kultury Gminy Koszęcin: 

 

8) Dom Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie, 

 

9) Dom Kultury w Strzebiniu, 

  

10) Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie. 

 

3. INFORMACJE FINANSOWE – ANALIZA 

FINANSÓW GMINY W LATACH 2019 – 2022 

 

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2019 - 2022. Przyjęto 

założenie, że okres czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Przedstawione dane dot. lat 2019 - 2021 pochodzą z odpowiednich sprawozdań 

Rb oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane dotyczące roku 2022 stanowią plan 

budżetu na chwilę opracowania dokumentu (chyba że wskazano inaczej). 

Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian  

oraz wychwycenie tworzących się trendów. 

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Gminy Koszęcin: 

 

Tabela 6 Wybrane kategorie WPF w latach 2019 - 2022 w zł - źródło: opracowanie własne 

  2019 2020 2021 2022 

Dochody ogółem, w tym: 54 540 116,87 60 148 118,56 63895067,25 55206439,61 

•    dochody bieżące 53 850 732,94 59 263 543,82 63848010,86 54020380,14 

•    dochody majątkowe 689 383,93 884 574,74 47056,39 1186059,47 

Wydatki ogółem, w tym: 52 963 476,68 56 180 934,91 64693355,02 66999288,53 

•    wydatki bieżące, w tym: 48 475 158,41 53 638 083,51 56733763,99 58457074,06 

-     wydatki na wynagrodzenia i składki 17 479 334,14 18 301 734,46 19668017,43 21962847,30 

-     obsługa długu 88 851,99 62 942,15 43380,18 186400,00 

•    wydatki majątkowe 4 488 318,27 2 542 851,40 7959591,03 8542214,07 

Nadwyżka bieżąca 5 375 574,53 5 625 460,31 7114246,87 0,00 

Deficyt 0,00 0,00 0,00 -4436693,92 

Przychody zwrotne 582 500,00 247 500,00 798287,77 7100000,00 

Rozchody 2 111 300,48 2 068 608,31 1262400,00 870700,00 

Kwota długu 3 708 694,31 2 309 400,00 5141500,00 11370800,00 

  2018 2019 2020 2021 
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W kolejnych podpunktach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 

 3.1 Dochody budżetu Gminy w latach 2019 - 2021  

 

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Gminy w badanym okresie w podziale 

na dochody bieżące i majątkowe. 

 
Wykres 5 Dochody ogółem w Gminie Koszęcin w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracowanie własne 

 

 

Dochody ogółem w latach 2019 - 2021 Gmina wykonywała na poziomie 54,5- 

63,9 mln zł, przy czym 53,9 mln - 63,8 mln tej z tej kwoty odpowiadały dochodom 

bieżącym, które z reguły cechuje większa powtarzalność niż dochody majątkowe, 

które mają charakter incydentalny. Przedstawiony plan na rok 2022 rok przewiduje 

dochody łącznie 55,2 mln zł, w tym 54,0 mln zł dochodów bieżących i 1,2 mln zł 

dochodów majątkowych. W dalszej części opracowania dokonano pogłębionej analizy 

dochodów.  
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3.2  Dochody bieżące budżetu Gminy w latach 2019 - 2022  

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Gminy, podzielone na źródła według 

struktury dla wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych 

elementów wpływających na ocenę kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi 

długu. 

 

Wykres 6 Dochody bieżące wg struktury WPF w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracowanie własne 

 

Dochody bieżące w latach 2019 – 2022 systematycznie rosną od 53,9 mln zł 

do 63,7mln zł, co stanowi średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 8,5%, natomiast 

w 2022 roku spadają do poziomu 53,8 mln zł z powodu mniejszych środków na 

dotacjach i środkach na cele bieżące.  

Największym składnikiem dochodów bieżących Gminy w latach 2019 – 2021 

była subwencja ogólna, której dochody wynosiły między 17,7 – 21,3 mln zł, a plan na 

2022 rok zakłada 19,8 mln zł.Na wysokość subwencji Gmina nie ma bezpośredniego, 

krótkookresowego wpływu. We wszystkich latach największą część subwencji stanowi 

jej część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 12,4 – 13,8 mln zł. Wysokość 

subwencji oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez 

jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielanej według zasad określonych                                            

w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Kolejnym ważnym składnikiem dochodów bieżących Gminy są dochody                           

z dotacji zewnętrznych. Dochody te kształtowały się w latach 2019 – 2021 na poziomie 

17,3 –19,3 mln zł i stanowiły średnio 32,1% udziału w dochodach bieżących. Według 

budżetu, w 2022 roku Gmina planuje dochody z tego tytułu w kwocie 12,9 mln zł. 

Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność do obsługi długu dla Gminy z uwagi 
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na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy                       

o finansach publicznych. Środki celowe zwiększają dochody, jednak nie mają wpływu 

na poziom wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu.  

Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) 

kształtują się na poziomie 9,1 – 12,1 mln zł. Dochody z podatków i opłat to jedyna 

kategoria dochodów wyróżnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na których 

planowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych kategoriach Gminy 

otrzymuje od władz centralnych.  

Kolejnym dużym elementem dochodów bieżących Gminy są dochody z udziału 

w PIT, które kształtują w latach 2019 - 2021 się na poziomie 9,6- 10,7 mln zł, co 

stanowi udział ok. 17,0%. W 2022 roku planuje się dochody z PIT w kwocie  9,4 mln 

zł, co będzie stanowić 17,5% wszystkich dochodów w 2022 roku. Pomijalną wartością 

z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT (średnio 0,3%), co 

świadczy o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.  

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których 

kształtowanie JST ma bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek 

dochodów własnych Gminy do dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie 

się wszystkie dochody Gminy pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie 

wyodrębnione zostały także dochody ze sprzedaży majątku, które ze względu  

na swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, są niejednokrotnie pomijane 

przy ocenie kondycji finansowej. 

 

Wykres 7 Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących w mln zł i proc. 
- źródło: opracowanie własne 
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Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2019 - 2022 rośnie z poziomu 

17,3 mln zł do 19,3 mln zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów 

bieżących Gminy w latach 2019 - 2021 wyniósł odpowiednio 35,1%, 33,6%oraz 

35,2%. Plan budżetu na 2022 rok zakłada ten stosunek w wysokości 39,2 %. 

 

3.3  Dochody majątkowe budżetu Gminy w latach 2019 - 2022  

 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną 

zmiennością (0,7–1,21 mln zł rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Koszęcin w latach 

2019– 2022. Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy 

czym        w dotacjach i środkach przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono  

te z programów europejskich i pozostałych źródeł. 

 

 

Wykres 8 Dochody majątkowe w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracowanie własne 
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3.4  Wydatki budżetu Gminy w latach 2019 – 2022 

 

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2019 - 2022 w 

podziale na wydatki bieżące i majątkowe. 

 

 

Wykres 9 Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracownaie własne 

 

 

Wydatki ogółem Gminy Koszęcin w latach 2019 - 2021 wynosiły między 53,0–

64,7 mln zł, przy czym 48,5- 56,7 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. 

Przedstawiony plan na rok 2022 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 66 mln zł, 

w tym 58,4 mln zł jako wydatki bieżące i 8,6 mln zł jako wydatki majątkowe. 
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3.5  Wydatki bieżące Gminy w latach 2019 – 2021 

Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 

2019 - 2022 z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  

 

Wykres 10 Struktura wydatków bieżących w mln zł - źródło: opracowanie własne 

 

Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 systematycznie rosły każdego roku                        

z 48,5            do 56,7 mln zł, co oznacza wzrost o 17,0%. Dla porównania dochody 

bieżące w analizowanym okresie wzrosły o18% (to jest o 1,0% punktów procentowych 

więcej w porównaniu do wydatków). 

W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 38,5%) po stronie 

wydatków stanowiła oświata. W latach 2019 - 2021wydatki na oświatę ujęte w dziale 

801 „Oświata i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

wynosiły odpowiednio 19,4 mln zł, 19,9 mln zł oraz 21,8 mln zł.  

Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane                             

z rodziną. Wydatki te w latach 2019 - 2021 rosły od 15,2 mln zł do 17,8 mln zł rocznie.  

W tym rozdziale zawierają się między innymi wydatki związane z programem „500+”. 

Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy są gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska oraz administracja publiczna. Pierwsza                               

z wymienionych kategorii stanowi średnio 9,84% wszystkich wydatków bieżących, 

natomiast druga kategoria wydatków 8,84%. Należy pamiętać, że w ramach kosztów 
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administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu, ale 

także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Gminy itd.  

Wydatki bieżące Gminy w obecnym roku mają wzrosnąć o 3% (czyli inaczej  

niż dochody bieżące –spadek o 18%). 

 

3.6  Wydatki majątkowe Gminy w latach 2019 – 2022 

Gmina w latach 2019 - 2022 przeznaczyła 23,3 mln zł na wydatki majątkowe. 

Poniższy wykres prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2022 r. 

wydatki inwestycyjne Gminy. 

 

Wykres 11 Wydatki majątkowe budżetu w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracowanie własne 

  

 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania 

niedofinansowywane ze środków UE. W roku 2022 planowane przedsięwzięcia                          

z udziałem środków na dofinansowanie zadań  „Polski Ład”. 

Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Koszęcin jest  

- Budowa boiska sportowego w m. Koszęcin,  

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rusinowice z adaptacją istniejącego budynku. 
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Równowaga budżetowa 

 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2019 - 2021) 

oraz budżetu w trakcie realizacji (2022). 

Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia 

wyniku ogółem w latach 2019- 2022. 

 

Wykres 12 Równowaga budżetowa w latach 2019 - 2022 w mln zł - źródło: opracowanie własne 

 

W roku 2019-2021 Gmina wykonała budżet roczny z nadwyżką budżetową 

(dochody przewyższały wydatki). W 2022 r. plan budżetu przewiduje deficyt środków 

na wydatki na poziomie 4,4 mln zł. Ponadto w budżecie będą musiały znaleźć środki 

na uregulowanie zapadających zobowiązań kredytowych. 

Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź 

deficyt bieżący), która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami 

bieżącymi.  

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę 

długu. Dodatkowo, zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki 

bieżące powiększone o odsetki) wypracowane w trzech poprzednich latach mają 

istotny wpływ na dopuszczalny poziom obsługi długu w danym roku. Brak nadwyżek 

lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie z ustawą                                     

o finansach publicznych. 
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Relacja sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem 

danego roku zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność Gminy do obsługi zadłużenia 

(wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, że dochody ze 

sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią stałą, to 

właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny potencjał 

inwestycyjno-zadłużeniowy Gminy. 

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 

2019 - 2022.  

 
Wykres 13 Wynik bieżący w latach 2018 - 2021 w mln zł - źródło: opracowanie własne 

 

W latach 2019-2021 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi o łącznej wysokości 18,0 mln zł. Jednakże budżet 

na 2022 rok również zakłada deficyt bieżący w wysokości 4,4 mln zł. 
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3.7  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji Gminy 
na koniec 2021 roku i na lata przyszłe 

 

Na dług Gminy Koszęcin na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.  

Poniższa tabela zawiera zobowiązania Gminy, przy czym dla zobowiązań 

zaciągniętych przed 2022 r. podany jest ich stan na koniec 2021 r. 

 
Tabela 7 Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021  (jeżeli nie 
wskazano inaczej)- Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 

L.p. Tytuł dłużny Kwota kapitału pozostałego 

do spłaty [zł] 

Rok całkowitej spłaty 

1 Pożyczki    533 500,00 2028 

2 Kredyty    708 000,00 2022 

3 Emisja obligacji komunalnych 3 900 000,00 2025 

 SUMA 5 141 500,00  

 w tym do spłaty w 2022 r. 870 700,00  

 

Jak wynika z tabeli, na koniec 2021 roku dług Gminy z tytułu kredytów, 

pożyczek i emisji obligacji komunalnych to łącznie ponad 5,1 mln zł. 

Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę 

Koszęcin zobowiązań długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę 

zgodnie z obowiązującymi harmonogramami oraz przychodami zwrotnymi w 2022 r. 

na kwotę 11,3 mln zł. 

 

Wykres 14 Kwota długu w latach 2020-2028 (bilans zamknięcia) w mln zł - źródło: opracowanie własne 
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Całość istniejącego oraz planowanego zadłużenia zostanie spłacona do końca 

2028 roku. 

 

Nota: Niektóre sumy na wykresach mogą nie zgadzać się dokładnie z częściami 

składowymi (na wykresach oraz w opisie), ze względu na zaokrąglenia do części 

dziesiętnych.  

 

3.8  Wydatki inwestycyjne Gminy Koszęcin 2021 rok 

 

Na terenie Gminy Koszęcin zrealizowano w roku 2021 następujące inwestycje: 

• Zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowana drogi gminnej ul. Kolonia 

w Rusinowicach”. Prace obejmowały przebudowę ponad 800 m odcinka 

istniejącej jezdni wraz ze zjazdami i dojściami do posesji oraz przebudową sieci 

teletechnicznej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie  o wartości 

505.966,00 zł, zostało w większości dofinansowane ze środków pozyskanych 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), gdyż 

dofinansowanie wyniosło 479.983,48 zł. 
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Fotografia 7 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach 

 

• Także z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało 

zrealizowane zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące  budowy 

sieci sanitarnej i wodociągowej sięgaczu ulicy Miodowej w Koszęcinie. Długość 

odcinka wyniosła 105m. Wartość inwestycji: 89.264,79 zł, w tym 

dofinansowanie z RFIL 24.330,52 zł. 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

27 
 

 

Fotografia 8 Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej sięgaczu ulicy Miodowej w Koszęcinie 

 

 

• Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w latach 2020-2021  była rozbudowa 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach. Szeroki zakres prac objął 

zarówno prace budowlane (dotyczące rozbudowy istniejącego budynku) 

jak również przyłącza oraz instalacje teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej i elektroenergetycznych. W ramach zadania wyposażono także 

kuchnię szkolną. Obecnie inwestycja jest na etapie wyposażania sal 

zajęciowych. Poniesione do tej pory koszty wyniosły: 5.789.458,35 zł. 

 

Fotografia 9 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach w latach 2020-2021 
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• W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie przeprowadzono 

modernizację kotłowni polegającej na wymianie kotłów na nowe posiadające 

certyfikat 5 Klasy i EcoDesig, a także dokonano wymianę wkładu kominowego 

wraz z budową nowego komina. Na inwestycję Gmina uzyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie 

dotacji w wysokości 122.617,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 161.018,00 

zł. Ogółem wartość inwestycji wyniosła: 555.960,00 zł. 

 

• W zakresie zadania „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej relacji 

DW906 –Nowy Dwór” - dokonano wyrównania nawierzchni jazdy o szerokości 

4,0 m, wyrównania mieszankami mineralno – asfaltowymi, wzmocniono 

konstrukcję drogi oraz wykonano mechanicznego ścięcia poboczy wraz z ich 

uzupełnieniem kamieniem łamanym na szerokości 0,75m. Wartość robót 

wyniosła 291.257,60 zł. 

 

 

Fotografia 10 Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej relacji DW906 –Nowy Dwór 

 

• „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Irki” – procedura zakupowa wraz 

z podpisaniem umowy z Wykonawcą rozpoczęła się w 2021 r., a inwestycja 

będzie realizowana w 2022 r.; zadanie  przewiduje wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni o szerokości 3,5m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

drogi, wykonanie poszerzeń w miejscach braku konstrukcji oraz poprawę 

geometrii skrzyżowań. Planowany koszt inwestycji wynosi: 348.941,98 zł 

• Podobnie realizowane będzie zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulicy 

Szpakowej w Rusinowicach”, gdzie procedura zakupowa wraz z podpisaną 

umową rozpoczęła się w 2021 r., a zadanie będzie realizowane w 2022 r. 

Bedzie  wykonana nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 4,0 m,  nowa 
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konstrukcji drogi, przebudowa zjazdów do posesji oraz poprawa geometrii 

skrzyżowania. Planowany koszt to: 262.370,43 zł.  

• Kolejną inwestycją, która będzie realizowana w 2022 r., a w 2021 r. została 

podpisana umowa jest wykonanie dwóch otworów studziennych (otworu 

zastępczego S-1B i otworu awaryjnego S-1C) w Bruśku. Planowane koszty 

wyniosą 188.190,00 zł. 

 

• W  ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych Gmina pozyskała środki na inwestycje, które będą 

realizowane w 2022: „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją 

istniejącego budynku oczyszczalni w Rusinowicach”- kwota dofinansowania: 

6.650.000,00 zł „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej 

w Koszęcinie”- kwota dofinansowania: 738.000,00 zł. Inwestycje będą 

realizowanie w 2022 r. 

 

 

 

4. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Radni po uzgodnieniu z Sołtysami z terenu Gminy Koszęcin, Uchwałą 
Nr  342/XXXII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 3 marca 2021 r. nie wyrazili 
zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Koszęcin Środków Finansowych 
stanowiących Fundusz Sołecki w 2022 roku. Natomiast zadania służące 
poprawie warunków życia mieszkańców realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego były wyodrębnione w  uchwale nr 327/XXX/2020 Rady Gminy 
Koszęcin z dnia 30  grudnia 2020 r. w  sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.  
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Wydatki na zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. 

 
Tabela 8 Wydatki na zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego - dane UG Koszęcin 

Dział Rozdział  - § 
 

Sołectwo Plan 
wydatków 

po zmianach 

Wydatki 
wykonane 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia   

  OGÓŁEM 259 385,99 249 287,34 

  Sołectwo Brusiek   13 308,86 13 308,86 

921 
921 

92195-6050 
92195-4300 

Wykonanie dojścia do świetlicy  
Wykonanie świetlenia świetlicy 

8 808,86 
4 500,00 

8 808,86 
4 500,00 

  Sołectwo Cieszowa   21 421,79 21 000,00 

921 92195- 4270  Remont pomieszczeń w budynku 
„Spichlerz „ 

21 421,79 21 000,00 

  Sołectwo Piłka 14 585,05 14 584,70 

900 
926 

90015- 6050 
92695-4210 

Budowa stanowiska słupa 
oświetlenia  
Zakup tablicy edukacyjnej – plac 
zabaw 

13 490,00 
1 095,05 

13 490,00 
1 094,70 

  Sołectwo Rusinowice 45 578,28 37 997,67 

754 75495-6050 Wykonanie monitoringu w 
m.Rusinowice 

45 578,28 37 997,67 

  Sołectwo Sadów 45 578,28 44 039,06 

921 
 

926 

92195-4300 
 

92695- 6050 
92695-4210 
92695-4270 

Montaż skrzynki elektr. rozdzielczej 
przy budynku wielofunkcyjnym 
Zakup elementów na placu zabaw   
Zakup elementów na plac zabaw 
Remonty na placu zabaw 

5 580,00 
 

28 277,70 
1 906,41 
9 814,17 

5 578,28 
 

26 740,20 
1906,41 
9 814,17 

  Sołectwo Strzebiń 45 578,28 45 578,28 

600 
900 
926 

60016 - 6050 
90095 - 4210 
92695 - 6050 

Budowa chodnika 
Zakup gabloty ogłoszeniowej 
Zakup wyposażenia na plac zabaw 

24 578,28 
 1 500,00 

19 500,00 

24 578,28 
1 500,00 

19 500,00 

  Sołectwo Wierzbie 27 757,17 27 757,17 

926 
921 
921 

92601 - 4270 
92195 – 6050 
92195-4270 

Remont boiska do siatkówki  
Wykonanie zasilania elektrycznego 
do wiaty      Remont chodnika  

4 157,17 
4 100,00 

19 500,00 

4 157,17 
4 100,00 

19 500,00  

  Sołectwo Koszęcin 45 578,28 45 021,60 

900 90004 - 4210 Zakup kwiatów na rabaty 843,28 843,28 

900 90004 - 4300 Zakup koszy i ławek ,wysypywanie 
klombów żwirem  

34 235,00 34 235,00 

921 92195 - 4270 Remont sceny ul. Sportowa 10 500,00 9 943,32 
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Sołectwo Brusiek 

Wykonano oświetlenie terenu wokół świetlicy spotkań wiejskich oraz wykonanie 

dojścia do świetlicy, co przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, 

poprawiło komfort poruszania się mieszkańców korzystających z świetlicy spotkań 

wiejskich. 

 

Fotografia 11 Oświetlenie terenu wokół świetlicy spotkań wiejskich 

 

Sołectwo Cieszowa 

Wykonano remont dwóch pomieszczeń w budynku „Spichlerza” w miejscowości 

Cieszowa, co znacząco ułatwiło organizację spotkań oraz wydarzeń w których 

uczestniczą mieszkańcy sołectwa, poprawiając komfort mieszkańców i zachęcając do 

częstszych spotkań i pracy na rzecz sołectwa.  

 

Fotografia 12 Remont dwóch pomieszczeń w budynku „Spichlerza” w miejscowości Cieszowa 

 

 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

32 
 

Sołectwo Koszęcin 

Wymiana zniszczonych lub ustawienie nowych koszy oraz ławek na terenie 

miejscowości Koszęcin, między innymi na Alejce Ks. A. Ryguły, przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła i na parkingu przy Kościele NSPJ. Wymiana koszy 

i  ławek znacząco poprawiła wizerunek sołectwa oraz komfort mieszkańców, 

przyczyniła się także do zwiększenia czystości w okolicy koszy. 

Wykonano remont sceny widowiskowej przy ul. Sportowej w miejscowości 

Koszęcin, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników sceny oraz ułatwi 

organizację wydarzeń zrzeszających mieszkańców z terenu całej Gminy Koszęcin, co 

wpływa na integrację naszych mieszkańców. 

 

Fotografia 13 Wymiana zniszczonych lub ustawienie nowych koszy oraz ławek na terenie miejscowości 
Koszęcin, między innymi na Alejce Ks. A. Ryguły, przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła i na parkingu przy 

Kościele NSPJ 

 

Sołectwo Piłka 

Dobudowano stanowisko słupa oświetlenia ulicznego tj. słupa z trzema oprawami 

na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Brzozowej i Harcerskiej w miejscowości Piłka, co 

znacząco zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowych dróg. 

Zakupiono tablicę edukacyjnej na plac zabaw przy ul. Koszęcińskiej. 
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Fotografia 14 Tablica edukacyjna na placu zabaw przy ul. Koszęcińskiej 

 

Sołectwo Sadów 

Uzupełniono urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowie. 

Zakupiono i  zamontowano równoważnię na sprężynach, mostek ruchomy, huśtawkę 

potrójną, zestaw rekreacyjny niski, słupki do przeskoków i kosz na śmieci. 

Wyremontowano istniejące urządzenia oraz usunięto stare urządzenia, których nie 

udało się wyremontować. Znacząco poprawiło to wizerunek sołectwa oraz komfort 

i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zamontowano skrzynkę elektryczną przy budynku wielofunkcyjnym, ułatwiającą 

organizowanie festynów na terenie przyległym do budynku, co pozytywnie wpływa 

na integrację okolicznych mieszkańców. 

 

Fotografia 15 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowie 
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Sołectwo Strzebiń 

Wybudowano chodnik pomiędzy skrzyżowaniem ulic Nowej i Muszera 

a  skrzyżowaniem ulic Lompy, Św. Barbary i Piaskowej w miejscowości Strzebiń 

oraz zakupiono gablotę ogłoszeniową. Ponadto doposażono istniejące strefy 

rekreacyjne na terenie sołectwa Strzebiń: przy ul. Mickiewicza w Strzebiniu 

(5  ławek i 2 kosze na śmieci) oraz przy ul. Św. Jana Chrzciciela w Łazach (2 ławki, 

1 kosz na śmieci i 1 stół do gry). Znacząco poprawiło to wizerunek sołectwa oraz 

komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

 

Fotografia 16 Chodnik pomiędzy skrzyżowaniem ulic Nowej i Muszera  a  skrzyżowaniem ulic Lompy 

 

 

Fotografia 17 Doposażenie istniejących stref rekreacyjnych na terenie sołectwa Strzebiń, m.in. przy ul. Św. Jana 
Chrzciciela w Łazach (2 ławki, 1 kosz na śmieci i 1 stół do gry) 
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Sołectwo Wierzbie 

Zagospodarowano teren wokół budynku wielofunkcyjnym przy ul. Szkolnej 27 

w  Wierzbiu poprzez remont chodnika, wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty 

oraz wyremontowanie boiska do siatkówki plażowej. Wykonanie przedmiotowych 

zadań ułatwi organizację wydarzeń zrzeszających mieszkańców z terenu całej Gminy 

Koszęcin, co wpływa na integrację naszych mieszkańców. 

        

         

5. INFORMACJE O REALIZACJI PROGRAMÓW  

   

5.1  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Rada Gminy Koszęcin Uchwałą nr 465/XLVIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS                                       

nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Celem PGN jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których 

wcielenie skutkować będzie zmianą struktury zużycia paliw i energii, rozwojem OZE, 

podniesieniem efektywności energetycznej budynków, co w rezultacie przełoży się                     

na obniżenie emisji CO2. W ramach PGN Gmina zrealizowała m.in. zadania z zakresu 

termomodernizacji dla Domu Kultury i Szkoły Podstawowej w Strzebiniu oraz 

ocieplenie i remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rusinowicach.  

W sektorze transportu działania obejmują przede wszystkim budowę ścieżek 

pieszo- rowerowych, np. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych  

wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina 

Koszęcin”. 
 

 

5.2 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Kanalizacyjnych - GKZ 
 

            Rada Gminy Koszęcin Uchwałą nr 445/XLVII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Gminy Koszęcin na lata 2018-2021. Dokument ten został opracowany 
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na podstawie dwóch kluczowych dla tego zakresu  ustaw -  o samorządzie gminnym 

oraz  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

            Podstawą do określenia zadań i zakresów w Wieloletnim Planie Rozwoju  były:   

-  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Koszęcin, 

-  rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

-  potrzeby modernizacji i przebudowy systemów kanalizacyjnych wynikających z ich 

zużycia lub zmian obowiązujących norm jakościowych. 

            Gminna sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowości Koszęcin, Strzebiń 

i Prądy z oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną  w Koszęcinie oraz część 

miejscowości Rusinowice z oddzielną oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną 

zlokalizowaną w Rusinowicach.  Plan, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy 

Koszęcin, ustalił zakres planowanych usług kanalizacyjnych obejmujących 

eksploatację posiadanych sieci kanalizacyjnych, przepompowni oraz oczyszczalni 

ścieków. Planowane w tym zakresie inwestycje miały na celu poprawienie jakości  

eksploatowanej instalacji, uzyskanie parametrów jakościowych wymaganych 

przepisami prawa oraz rozbudowę w celu pozyskania nowych klientów i poprawy 

stanu środowiska. Gmina Koszęcin na bieżąco prowadziła konserwację urządzeń 

kanalizacyjnych tj. kanałów, studni oraz  przepompowni. Stale prowadzone były prace 

polegające na czyszczeniu specjalistycznym sprzętem kanałów i studni. 

            Wieloletni Plan Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych zakładał 

do realizacji trzy przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne. Pierwszym zadaniem 

była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sobieskiego w Koszęcinie. 

Planowane nakłady na to zadanie wynosiły 120 tysięcy zł., finalnie całość udało się 

wykonać w kwocie znacznie niższej, wynoszącej nieco ponad 63 tysiące zł.  Drugim 

z kolei zadaniem była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w 

Strzebiniu. Na tę inwestycję zaplanowano 33 tysiące zł., ostatecznie  wykonanie 

zamknęło się kwotą wynoszącą niecałe 32,5 tysiąca zł. Kolejnym, trzecim zadaniem 

była budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Podlesie w miejscowości Sadów – 

planowane nakłady miały wynieść  1,2 miliona zł. W 2018 roku została zrealizowana 

pierwsza część zadania, czyli wykonanie dokumentacji projektowej, koszt wyniósł 49 

tysięcy zł. Kosztorys, będący częścią przedmiotowej dokumentacji  określił wartość 

zadania na 5,2 mln zł. Fakt ten, oraz gwałtowny cen materiałów budowlanych 

obserwowany w ostatnim czasie sprawił, że inwestycja nie została zrealizowana w 

perspektywie czasowej określonej w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji. Tak 

olbrzymi wydatek byłby niewspółmierny do założonych efektów. Brak uzasadnienia 

ekonomicznego oraz inne kwestie formalne praktycznie wykluczają możliwość 

uzyskania dofinansowania dla tej inwestycji na odpowiednio wysokim poziomie, 

co niezwykle utrudni jej realizację. 

            W 2018 roku zlecono też wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie 

pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków o wydajności dobowej 650 m3/d wraz 

z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości  Rusinowice”. W roku 
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2020 dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. Planowane 

przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nowego budynku technologicznego, 

budowę dwóch bioreaktorów w technologii SBR oraz przebudowę obecnego budynku 

oczyszczalni. Nowy obiekt o zwiększonej wydajności hydraulicznej zapewni 

wymagania związane ze skanalizowaniem w kolejnych latach pobliskich obszarów 

wiejskich.  Szacowany koszt inwestycji  to ok. 7 milionów złotych a jego wysokość oraz 

wspomniany już wyżej   wzrost cen na rynku usług budowlanych powoduje, że opisane 

przedsięwzięcie może okazać jednym z największych wyzwań finansowych Gminy 

Koszęcin w najbliższych latach. Ogromną pomocą może okazać się program Polski 

Ład, z którego Gmina Koszęcin stara się pozyskać środki na realizację zadania.  

 

5.3 Ład przestrzenny – studium uwarunkowań i kierunków  
przestrzennego zagospodarowania, Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin 

 

Ostatniej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dokonano w 2021 r. Rada Gminy Koszęcin podjęła Uchwałę                             nr 

436/XXXVIII/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin. Zgodnie z art. 32 

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium oraz planów miejscowych                            

co najmniej raz w czasie kadencji, w związku z czym kolejna uchwała podjęta zostanie 

do 2026 roku. 

Stopień pokrycia obszaru Gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 20,6% i wynika z dwóch kryteriów: 

• powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 2 649.88 ha, 

• powierzchnia gminy ogółem: 12 823 ha. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zagospodarowania terenu, 

określonego na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennych 

przyjętych uchwałami Rady Gminy Koszęcin, można pozyskać za pośrednictwem 

Systemu Informacji Przestrzennej, dostępnego pod adresem: 

www.sip.gison.pl/koszecin.  
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Rysunek 1 System Informacji Przestrzennej Gminy Koszęcin – www.sip.gison.pl/koszecin 

 

Wieloletni Program Sporządzania Planów Miejscowych dla Gminy Koszęcin 

stanowi załącznik do uchwały 436/XXXVIII/2021. Z treścią uchwały oraz jej 

załącznikami można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce 

– prawo lokalne - dokumenty planistyczne. Każdego roku Gmina przeprowadza 

procedurę zmiany MPZP w kilku obszarach gminy, zgodnie  

z wnioskami mieszkańców gminy. 

W roku 2021 Rada Gminy Koszęcin podjęła następujące uchwały dotyczące zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała Nr 345/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej  

w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 346/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Cichej w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 347/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei ks. Antoniego Ryguły  

w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 348/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w końcowym rejonie ulicy Dąbrówki w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 349 /XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Sobieskiego  

w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 350/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kosmonautów, 1 Maja  

i Poprzecznej w Strzebiniu, 

• Uchwała Nr 351/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, gmina Koszęcin, 

• Uchwała Nr 352/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Powstańców Śl.  

w Sadowie, 

• Uchwała Nr 353/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 1 Maja w Rusinowicach, 

• Uchwała Nr 354/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Wierzbie dla części działki nr 315, gmina Koszęcin, 

• Uchwała Nr 376/XXXIV/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 maja 2021  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Dąbrówki w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 377/XXXIV/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 maja 2021r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Przemysłowej  

w Koszęcinie, 

• Uchwała Nr 413/XXXVI/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Koszęcinie w rejonie skrzyżowania ul. 

Piaskowej i Św. Trójcy. 

W 2021 r. na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego 

wydatkowano łącznie kwotę 75.292,84 zł. 
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5.4  Rewitalizacja obszarów Gminy Koszęcin 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji                              

(Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.) na terenie Gminy Koszęcin nie wyznaczono 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, w której zastrzeżono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Koszęcin. 

5.5  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin na lata 

2021-2023 przyjęty został Zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin z dnia 16 grudnia 

2020 r. Nr OR.0050.221.2020. Podstawę prawną przyjęcia Planu wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości stanowiły przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (ówczesny tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 

1990), to jest art. 25 ust. 2-2a tej ustawy. Opracowanie planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości gminnych (przyjmowanego na okres trzech lat) stanowi jeden                   

ze sposobów gospodarowania zasobem nieruchomości przez wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast. 

 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasobem 

nieruchomości Gminy Koszęcin gospodaruje Wójt Gminy Koszęcin. Gospodarowanie 

zasobem polega na: ewidencjonowaniu nieruchomości, wycenie nieruchomości, 

sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, zabezpieczaniu nieruchomości przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu 

nieruchomości, współpracy z innymi organami, zbywaniu, nabywaniu, 

wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, zamianie, przekazywaniu w trwały 

zarząd, ustanawianiu służebności gruntowej, najmie nieruchomości wchodzących 

w skład zasobu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, zwłaszcza 

w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, 

składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpisy 

w księgach wieczystych. Wójt Gminy Koszęcin, gospodarując nieruchomościami 

wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin, jest zobowiązany          

do przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki (art. 12 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami). 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – Gmina Koszęcin pozostawała 

właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 235.8089 ha, z czego – zgodnie  

z podziałem gruntów obowiązującym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków – stanowią: 

a) grunty rolne (użytki rolne oraz nieużytki) – 131.7593 ha, 
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b) grunty leśne (lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione) – 22.0779 ha, 

c) grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny komunikacyjne) – 77.7788 ha, 

d) grunty pod wodami – 4.1643 ha, 

e) tereny różne – 0,0286 ha. 

 

W tabeli nr 9 przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości 

tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin, na których ustanowione 

zostało prawo użytkowania wieczystego – według stanu istniejącego na dzień  

31 grudnia 2021 r. 

Tabela 9 Zestawienie powierzchni nieruchomości tworzących zasób mienia komunalnego Gminy Koszęcin 

L.p. Nazwa 
obrębu 

Działki Powierzchnia  
nieruchomości 

1. Brusiek 231/32 0,0735 ha 

2. Cieszowa - 0 ha 

3. Koszęcin 3190/707; 3189/707; 3191/707; 1015/32; 
2441/20; 2442/20; 2234/20; 2236/20; 
2253/20; 2267/20; 2271/20; 2273/20; 

2301/20; 2272/20; 2338/671; 2485/671 

1,9872 ha 

4. Rusinowice - 0 ha 

5. Sadów - 0 ha 

6. Strzebiń 546, 1584 0,2198 ha 

7. Wierzbie - 0 ha 

 

W tabeli nr 10 przedstawiono zestawienie powierzchni nieruchomości 

obciążonych prawem użytkowania wieczystego, ustanowionego na rzecz Gminy 

Koszęcin na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Tabela 10 Zestawienie powierzchni nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego 
ustanowionego na rzecz Gminy Koszęcin na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa 

Lp. Obręb Arkusz  
ewidencyjny 

Numer 
działki 

Powierzchnia  
ewidencyjna [w ha] 

1. Rusinowice 124-10 741/1 0,2037 

2. Rusinowice 124-10 741/4 0,1064 

3. Rusinowice 124-10 741/6 0,5907 

4. Rusinowice 124-10 741/7 0,0161 
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W tabeli nr 11 przedstawiono wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin 

do gminnego zasobu nieruchomości w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

Tabela 11 Wykaz działek nabytych przez Gminę Koszęcin w 2021 r. 

Lp. Obręb Arkusz 
ewidencyjny 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
ewidencyjna [w ha]  

1. Strzebiń 232-01 1582/5 0,0679  

2. Wierzbie 213-01 287/3 0,0312 

3. Strzebiń 232-06 1672/8 0,0068 

4. Koszęcin 2 608/32 0,0186 

5. Koszęcin 2 559/32 0,0156 

6. Koszęcin 2 500/32 0,0143 

7. Koszęcin 2 1300/32 0,1322 

8. Koszęcin 3 1053/242 0,0110 

9. Koszęcin 3 1165/242 0,0073 

10. Koszęcin 3 1600/240 0,0135 

11. Koszęcin 3 1602/239 0,0073 

12. Koszęcin 3 1612/242 0,0022 

13. Koszęcin 3 1604/238 0,0098 

14. Koszęcin 3 1608/237 0,0084 

15. Koszęcin 3 1606/237 0,0048 

16. Koszęcin 3 1610/236 0,0128 

17. Koszęcin 3 1616/242 0,0074 

18. Koszęcin 3 1614/235 0,0130 

19. Koszęcin 3 1624/242 0,0038 

20. Koszęcin 3 1618/234 0,0100 

21. Koszęcin 3 1642/242 0,0057 

22. Koszęcin 3 1622/233 0,0085 

23. Koszęcin 3 1620/242 0,0085 

24. Koszęcin 3 1626/214 0,0002 

25. Koszęcin 3 1628/232 0,0058 

26. Koszęcin 3 1630/214 0,0116 

27. Koszęcin 3 1636/219 0,0081 

28. Koszęcin 3 1638/218 0,0198 

29. Koszęcin 3 1640/217 0,0017 

30. Koszęcin 1 3262/698 0,0209 

31. Koszęcin 3 1634/182 0,0565 

32. Strzebiń 232-02 726/1 0,0212 

33. Strzebiń 232-02 732/2 0,0103 

34. Strzebiń 232-02 733/2 0,0103 

35. Strzebiń 232-02 734/2 0,0115 

36. Strzebiń 232-02 735/4 0,0107 

37. Strzebiń 232-02 740/2 0,0242 

38. Strzebiń 232-02 742/2 0,0258 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

43 
 

Lp. Obręb Arkusz 
ewidencyjny 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
ewidencyjna [w ha]  

39. Strzebiń 232-02 743/2 0,0261 

40. Strzebiń 232-02 765/1 0,0159 

41. Strzebiń 232-02 781/8 0,0022 

42. Strzebiń 232-02 783/11 0,0036 

43. Strzebiń 232-02 786/2 0,0287 

44. Strzebiń 232-02 792/4 0,0223 

45. Strzebiń 232-02 808/2 0,0347 

46. Strzebiń 232-02 746/2 0,0319 

47. Strzebiń 232-02 750/1 0,0150 

48. Strzebiń 232-02 758/1 0,0040 

49. Strzebiń 232-02 769/2 0,0209 

50. Strzebiń 232-02 780/2 0,0210 

51. Strzebiń 232-02 784/2 0,0184 

52. Strzebiń 232-02 790/2 0,0227 

53. Strzebiń 232-02 795/2 0,0131 

54. Strzebiń 232-02 796/2 0,0132 

55. Koszęcin 2 795/32 0,0130 

56. Koszęcin 2 3312/109 0,0071 

57. Rusinowice 124-15 679/7 0,0123 

58. Koszęcin 2 598/32 0,0654 

59. Koszęcin 2 599/47 0,0034 

60. Brusiek 1 252/16 0,0600 

61. Koszęcin 2 3321/32 0,0061 

62. Sadów 122-18 28/18 0,0085 

63. Sadów 122-18 53/2 0,0059 

64. Sadów 122-18 57/4 0,0273 

65. Sadów 122-18 60/1 0,0039 

66. Sadów 122-18 60/2 0,0314 

67. Sadów 122-18 73/1 0,0159 

68. Sadów 122-18 115/9 0,0182 

69. Sadów 122-18 115/7 0,0190 

70. Sadów 122-18 115/5 0,0347 

71. Sadów 122-18 111/1 0,0229 

72. Sadów 122-18 112/1 0,0509 

73. Sadów 122-18 110/1 0,0391 

74. Sadów 122-18 109/3 0,0632 

75. Sadów 122-18 98/1 0,0131 

76. Sadów 122-18 97/1 0,0018 

77. Sadów 122-18 96/1 0,0098 

78. Sadów 122-18 95/1 0,0037 

79. Strzebiń 232-01 592/1 0,0140 

80. Strzebiń 232-06 1671/2 0,0226 
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Lp. Obręb Arkusz 
ewidencyjny 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
ewidencyjna [w ha]  

81. Koszęcin 2 583/32 0,0133 

82. Koszęcin 2 1524/32 0,0110 

83. Strzebiń 232-01 528 0,1467 

84. Strzebiń 232-01 532 0,0313 

85. Strzebiń 232-02 1671/22 0,0042 

86. Strzebiń 232-02 1671/24 0,0041 

87. Strzebiń 232-02 1370/1 0,0149 

88. Koszęcin 2 591/32 0,0142 

89. Rusinowice 124-15 486/7 0,1424 

90. Koszęcin 2 3288/32 0,0086 

91. Wierzbie 213-01 292/5 0,0141 

92. Koszęcin 3 1654/194 0,0123 

93. Sadów 122-25 466/11 0,1565 

94. Koszęcin 2 2023/20 0,1529 

95. Koszęcin 2 2022/20 0,1174 

96. Koszęcin 2 2621/20 0,0180 

97. Koszęcin 2 1230/20 1,9911 

98. Koszęcin 2 2803/20 0,0812 

99. Koszęcin 2 3267/20 0,0364 

100. Koszęcin 2 3271/20 0,1062 

101. Koszęcin 2 3269/20 0,0017 

102. Koszęcin 2 3275/20 0,0223 

103. Koszęcin 3 1660/167 0,1052 

104. Koszęcin 4 1217/153 0,0785 

105. Brusiek 1 157/128 0,1932 

106. Brusiek 1 129 0,1850 

107. Brusiek 1 144 0,0740 

108. Rusinowice 213-11 675/9 0,0100 

109. Koszęcin 3 1665/195 0,0140 

110. Koszęcin 3 1667/195 0,0279 

111. Strzebiń 232-01 1551 0,1101 

112. Koszęcin 2 3273/20 0,0003 

 

W tabeli nr 12  przedstawiono wykaz działek usuniętych z zasobu mienia 

komunalnego Gminy Koszęcin w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

 
Tabela 12 Wykaz działek sprzedanych przez Gminę Koszęcin w 2021 r. 

Lp. Obręb Arkusz 
ewidencyjny 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
ewidencyjna [w ha] 

1. STRZEBIŃ 232-01 564/2 0,0098 ha 
 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

45 
 

Zbycie przedmiotowej działki nastąpiło w drodze umowy cywilnoprawnej – 

umowy zamiany. Przeniesienie prawa własności działki 564/2, ark. mapy: 232-01, 

obręb 0006 Strzebiń, nastąpiło w zamian za prawo własności działki nr 592/1, ark. 

mapy: 232-01, obręb 0006 Strzebiń. 

Wójt Gminy Koszęcin, za pośrednictwem pracowników Gminy Koszęcin, 

realizuje obowiązki wynikające z wyżej przywołanych przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. W tym celu pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska prowadzą założoną w 2018 r. ewidencję nieruchomości tworzących zasób 

nieruchomości Gminy Koszęcin, obejmującą nieruchomości stanowiące własność 

Gminy, w stosunku do których nie zawarto umów użytkowania wieczystego, jak 

również obejmującą nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina 

Koszęcin – położonych w obrębie geodezyjnym Rusinowice. Informacje 

o nieruchomościach wykazanych w ewidencji podlegają każdorazowej aktualizacji 

w przypadku m.in. ich nabywania, zbywania, zmiany wartości, zmiany oznaczenia 

według katastru nieruchomości lub księgi wieczystej itd. 

 

W Prognozie dotyczącej gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy 

Koszęcin  

na lata 2020-2023 założono przede wszystkim: 

1. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu, których przeznaczenie służy 

zaspokajaniu potrzeb publicznych społeczności lokalnej mieszkańców, 

w szczególności nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne; 

2. zbywanie nieruchomości wskutek pozytywnego rozpoznania wniosków osób 

trzecich, zwracających się o sprzedaż nieruchomości po uprzednim wyrażeniu 

zgody przez Radę Gminy Koszęcin; 

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, zarówno na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1314) jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne 

polegające na sprzedaży prawa własności nieruchomości z jednoczesnym 

wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego; 

4. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy 

Koszęcin; 

5. aktualizację opłat rocznych należnych w związku z oddaniem nieruchomości 

gminnych w użytkowanie wieczyste – w przypadku stwierdzenia wzrostu 

wartości nieruchomości uzasadniającej przeprowadzenie procedury 

aktualizacyjnej i poniesienia związanych z tym kosztów; 

6. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym 

w szczególności służebnościami gruntowymi – przesyłu, przechodu, przejazdu; 

7. kontynuowanie większości zawartych dotychczas umów, mających za swój 

przedmiot dzierżawę nieruchomości – przy zastosowaniu stawek czynszu 

dzierżawnego wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin Nr 170/2017 
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z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego  

za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy 

Koszęcin oraz Zarządzenia Nr OR.0050.32.2020 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 

05 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia stawek 

czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu 

nieruchomości Gminy Koszęcin oraz Zarządzenia Nr OR.0050.269.2021 Wójta 

Gminy Koszęcin z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie 

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe 

wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin; 

8. dokonywanie regulacji geodezyjnych granic działek z zasobu mienia 

komunalnego, jak również regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych 

w toku ich komunalizacji; 

9. podejmowanie, w porozumieniu z obsługą prawną Urzędu Gminy Koszęcin, 

czynności w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych mających 

za swój przedmiot nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy; 

10. kontrolowanie stanu zagospodarowania nieruchomości gminnych,  

ich zabezpieczanie przed uszkodzeniem, naliczanie opłat za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości. 

 

         Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin nakreśla 

wyłącznie główne i podstawowe kierunki działań związanych z gospodarowaniem 

mieniem gminnym. W stosunku do każdej nieruchomości, rozstrzygnięcia o sposobie 

i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidulanie, biorąc pod uwagę 

aktualne uwarunkowania ekonomiczne i prawne, jak również przy uwzględnianiu 

dyrektyw obligujących do racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym. 

 

5.6  Program ochrony środowiska 

Zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska w 2002 r. 

„Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 

i lokalnym” zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę 

powiatu albo radę gminy, a programy te sporządzane są, podobnie jak polityka 

ekologiczna, co 4 lata. W momencie uchwalania Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Koszęcin (w roku 2003) obowiązywała „Polityka ekologiczna państwa na lata 

2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”, a następnie „Polityka 

ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. 15 kwietnia 

2014 r. rada Ministrów przyjęła Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

– perspektywa do 2020 r.” 14 lutego 2017 r. przyjęto natomiast nową strategię rozwoju 

kraju – „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.).” Jako doprecyzowanie strategii z 2017 r., Rada Ministrów 16 lipca 2019 r. 
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podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Ekologicznej Państwa 2030 – strategii 

rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”. 

 

W związku z utratą aktualności Programu Ochrony Środowiska z 2003 r. 

(z uwagi na wprowadzenie nowej polityki ekologicznej państwa), pracownicy Referatu 

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin przystąpili do 

prac zmierzających do opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska Gminy. 

W tym celu zawarto umowę w dniu 13 lutego 2018 r. nr 44.UG.2018 (zmienioną 

Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2018 r.) z wykonawcą Programu, jak również – 

w dniu 06 lipca 2018 r. – zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji w przedmiocie udzielenia 

dofinansowania w wysokości 80 % do realizacji tego zadania. 

 

Rada Gminy Koszęcin wprowadziła Program Uchwałą Nr 517/LI/2018 z dnia 28 

czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Realizacja Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin skutkuje składaniem co dwa lata 

sprawozdania z wykonania Programu. Wójt Gminy Koszęcin przedstawił Radzie 

Gminy Koszęcin oraz Staroście Lublinieckiemu raport na dzień 31 grudnia 2020 r., 

w którym ukazano zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Koszęcin realizowane w latach 2019-2020. W 2022 r. Gmina Koszęcin przystąpi do 

opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 

2023-2026 z perspektywą na kolejne lata. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 

z perspektywą na lata 2023-2026” jest podstawowym narzędziem prowadzenia 

polityki ekologicznej na terenie gminy. Opracowanie programu doprowadzi do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, 

zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także 

stworzy warunki              dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie 

prawa. Program zawiera m.in. informacje o aktualnym stanie środowiska w gminie, 

źródła jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań, które 

są niezbędne do rozwiązania problemów z ochroną środowiska. Struktura 

opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie                                  

w odniesieniu m.in. do ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożeń hałasem, 

promieniowania elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, gospodarki wodno-

ściekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów 

przyrodniczych, zagrożeń poważnymi awariami, edukacji ekologicznej. 

 

W celu monitorowania jakości powietrza na budynkach publicznych 

w Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie oraz Strzebiniu zamontowano czujniki jakości 

powietrza, z których pozyskiwane są dane pomiarowe, tj.: temperatura powietrza, 

wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5. 
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W 2021 r. nastąpiła również realizacja XIV etapu Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji, w ramach którego mieszkańcy Gminy Koszęcin wymienili 40 kotłów. Stare 

piece węglowe, tzw. „kopciuchy” zostały zastąpione przez 1 kocioł gazowy oraz 39 

kotłów opalanych ekogroszkiem, posiadających Certyfikat 5. klasy emisji – zgodny 

z normą PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem 

wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-

operation for Accreditation) oraz spełniających wymagania wynikające z przepisów 

określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Łączny koszt wymiany wszystkich kotłów 

w ramach Programu wyniósł 598 261,69 zł, z czego kwota dofinansowania                                    

to 220 000,00 zł. 

 
Fotografia 18 Tablica – wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2010-2021 

5.7  Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Na mocy porozumienia zawartego 26 maja 2021 roku z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od dnia 01 lipca 

2021 r. w Urzędzie Gminy Koszęcin funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-

informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt prowadzi działania dla 
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mieszkańców Gminy Koszęcin w zakresie udzielania informacji o Programie „Czyste 

Powietrze”, wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem 

spełnienia wymagań określonych w Programie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego 

dofinansowania oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Program jest 

skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych 

w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą 

a jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych. Według raportu z 2021 roku mieszkańcy Gminy Koszęcin wnioskowali 

o wymianę 205 nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. 

Najczęściej wnioskowano o kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu – 

ecodesign (121 wniosków), na drugim miejscu uplasowały się pompy ciepła (36 

wniosków), następnie kotły na pellet spełniające wymagania ekoprojektu – ecodesign 

(28 wniosków), ogrzewanie gazowe (15 wniosków), elektryczne (4 wnioski) i kocioł 

zgazowujący drewno spełniający wymagania ekoprojektu – ecodesign (1 wniosek). 

 

W ramach Programu prowadzone są liczne działania informacyjno-promocyjne 

mające na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Gminy Koszęcin.                    

W 2021 roku zorganizowano 3 spotkania dla potencjalnych beneficjentów Programu 

w ramach których omówione zostały założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz 

warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie 

oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W Urzędzie Gminy rozdawane są 

ulotki informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, a w lokalnej prasie „Echo 

Gminy Koszęcin” publikowane są artykuły dotyczące Programu. Przeprowadzane są 

także wizytacje u mieszkańców podczas których przekazywane są materiały 

promocyjne dotyczące Programu oraz przedstawiane są główne założenia i zasady 

udzielanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.  
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Rysunek 2 Plakat informacyjny Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. 

5.8  Plan działań krótkoterminowych 

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony 

powietrza i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania 

przekroczeń, oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie 

występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu. W ramach Planu działań krótkoterminowych 

wprowadzone zostały trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów 

alarmów: I poziom - żółty, II poziom – pomarańczowy, poziom III – czerwony. 

 

Poziom I ma charakter informacyjny, edukacyjny i ostrzegawczy. Prognoza 

jakości powietrza wskazuje poziom umiarkowany jakości powietrza i informuje                          

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego określonego 

zanieczyszczenia.  
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Poziom II ma charakter ostrzegawczy, informacyjny i operacyjny. Ogłaszany jest  

po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 

150 μg/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby, a prognoza jakości powietrza 

wskazuje poziom dostateczny jakości powietrza. Samorządy gminne po ogłoszeniu 

poziomu II niezwłocznie umieszczają informację o jakości powietrza na stronie 

internetowej oraz przekazują informacje dla dyrektorów podległych samorządowi oraz 

innych niepublicznych placówek opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek 

pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania 

podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie 

stężenia zanieczyszczeń.  

W trakcie trwania POZIOMU II  istnieje obowiązek przeprowadzenia minimalnie  

2 kontroli instalacji domowych z zakresu spalania odpadów i paliw stałych oraz 

przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. 

 

Poziom II ma charakter operacyjny, ostrzegawczy, informacyjny, 

nakazowo/zakazowy i ogłasza alarm smogowy. Ogłaszany jest po uzyskaniu 

informacji o wystąpieniu: 

• ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego 

PM10 wynosi 200 μg/m3 w pomiarach z ostatniej doby,  

• przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego 300 μg/m3 dla pyłu PM10  

w pomiarach z ostatniej doby,  

• przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego 240 μg/m3 dla ozonu przez 

kolejne 3 godziny,  

• przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki wynoszącego 500 

μg/m³ przez kolejne 2 godziny,  

• przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu wynoszącego 400 

μg/m³ przez kolejne 2 godziny.  

Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom zły jakości powietrza. Samorządy 

gminne po ogłoszeniu poziomu III niezwłocznie umieszczają informację o jakości 

powietrza na stronie internetowej oraz przekazują informacje dla dyrektorów 

podległych samorządowi oraz innych niepublicznych placówek opiekuńczych, 

żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu 

długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia 

narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. 

W trakcie ogłoszenia poziomu III istnieje obowiązek przeprowadzenia minimum  

5 kontroli instalacji domowych z zakresu spalania odpadów i paliw stałych oraz 

przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. 

 

W 2021 roku na terenie Gminy Koszęcin odnotowano 11 dni z ogłoszonym II 

poziomem ostrzegania oraz 1 dzień z poziomem III ostrzegania. Kontrole w związku  

z wystąpieniem poziomów ostrzegania przeprowadzano w dniu ich wystąpienia. 

Łącznie przeprowadzono 80 kontroli przydomowych palenisk w zakresie 

przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz sposobu segregacji odpadów. 
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5.9 Opieka nad zabytkami na terenie Gminy Koszęcin  

Zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin nr 38/2018 z dnia 15 marca 2018 r. 

przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Koszęcin. Wykaz obiektów zawartych w 

gminnej ewidencji stanowi załącznik do ww. zarządzenia. W Gminnej Ewidencji ujęto 

108 obiektów zabytkowych oraz 19  stanowisk archeologicznych. Ponadto 29 

obiektów ujętych zostało w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy 

Koszęcin ustalono strefy ochrony  konserwatorskiej A, A1 oraz B. 

 

Na terenie Gminy znajdują się wymienione niżej markowe produkty turystyczne, 

wykorzystujące walory zabytkowe:  

- Zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie; 

- Budynek Nadleśnictwa w Koszęcinie. 

 

Wykorzystując potencjał obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy często organizowane są przedsięwzięcia kulturalne. Dla przykładu, w ubiegłym 

roku, Gmina Koszęcin współorganizowała, w zabytkowym parku przy siedzibie 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, m.in. wraz z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem 

Koszęcin, XI edycję pikniku leśno-łowieckiego „CIETRZEWISKO 2021”. W Kościele 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie odbył  się koncert z okazji 

beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego przygotowany przez Polski Teatr Historii                    

z Mikołowa pod reżyserią Sebastiana Dylnickiego. 

W 2021 roku  ze środków własnych Gminy w zakresie opieki nad zabytkami na 

zadanie pn. „Remont budynku folwarcznego „Rządcówki” w Cieszowej przy                             

ul. Kasztanowej wydatkowano 198 617,80 zł. Podstawowym celem remontu jest 

doprowadzenie obiektu do stanu technicznego niezagrażającego zdrowiu i życiu ludzi 

oraz bezpieczeństwu mienia. Podstawowy zakres prac budowlanych obejmuje: 

odgruzowanie budynku i usunięcie zbędnej roślinności, demontaż płytek eternitowych 

z połaci dachowej, wymiana więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia 

dachowego, odtworzenie zniszczonych belek stropu drewnianego z wykonaniem 

podłogi, remont stropu nad piwnicą i ścian w części podziemnej, naprawa ścian,                   

a w tym m. in.: naprawa nadproża okiennego w zachodniej ścianie szczytowej, zszycie 

rys, uzupełnienie ubytków ścian z lokalnymi przemurowaniami i spoinowaniem, 

wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian oraz naprawa schodów wejściowych. 

Na terenie Gminy na rzecz opieki nad zabytkami działa 6 organizacji 

pozarządowych: 

 

- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń,  

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi - Nasz Koszęcin, 
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- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów – Wierzbie Nasza Przyszłość, 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, 

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi – Razem dla Cieszowej,  

- Stowarzyszenie Na Rzecz Bruśka. 

 

5.10 Gospodarka mieszkaniowa  

Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują                               

w szczególności: 

 

• zapewnienie najemcom lokali mieszkalnych warunków mieszkaniowych, 

• remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, 

• utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości,  

• prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie 

umów najmu, naliczanie i pobieranie opłat za czynsz i inne świadczenia 

wynikające z najmu lokali mieszkalnych. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. w składzie zasobu mieszkaniowego Gminy Koszęcin  

w dyspozycji było 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy: 

➢ przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Koszęcinie — w budynku znajduje się             

5 lokali o powierzchniach 40,16 m2; 38 m2; 40,20 m2; 45 m2 oraz 44,9 m2.                                            

Łączna powierzchnia mieszkań to 208,26 m2. Budynek jest konstrukcji 

wapienno - drewnianej ze stropem drewnianym. Stan techniczny budynku  

oceniany  jest na dostateczny. Istnieje konieczność remontu budynku, 

➢ przy ul. Szkolnej 4 w Koszęcinie — w budynku przedszkola znajduje się             

1 lokal  o powierzchni 91,25 m2. Budynek o konstrukcji murowano - 

żelbetowej, którego  stan techniczny oceniany jest jako dobry, 

➢ przy ul. Szkolnej 6 w Koszęcinie — w budynku szkoły znajduje się 1 lokal                                    

o powierzchni 74 m2. Konstrukcja budynku murowano - żelbetowa, stan 

techniczny budynku oceniany jako dobry; 

➢ przy ul. Sobieskiego 1 A w Koszęcinie — w budynku wielolokalowym znajdują 

się 2 lokale stanowiące własność Gminy Koszęcin  o powierzchniach 37,4 m2 

i 47,13 m2. Łączna powierzchnia mieszkań to 84,53 m2; 

➢ przy ul. Sportowej 1 w Koszęcinie — w budynku  zaplecza klubu sportowego 

znajduje się 1 lokal o powierzchni 45,9 m2. Budynek o konstrukcji murowano                   

- żelbetowej  w stanie technicznym dostatecznym; 

➢ przy ul. Szkolnej 27 w Wierzbiu — w budynku starej szkoły o konstrukcji 

murowano – żelbetowej znajdują się 2 lokale  o powierzchni 52,57 m2 oraz 

50 m2. Łączna powierzchnia mieszkań to 102,57 m2. Stan techniczny 

budynku oceniono jako dobry; 
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➢ przy ul. Lompy 9 w Strzebiniu — w budynku szkoły znajdują się 2 lokale                                    

o powierzchni 50 m2 każdy. Łączna powierzchnia mieszkań to 100 m2. 

Konstrukcja budynku murowano - żelbetowa. Budynek  w stanie 

technicznym  dobrym; 

➢ przy ul. Polnej 3 w Rusinowicach — w budynku dworca kolejowego znajduje 

się 1 lokal o powierzchni 82.52 m2. Budynek o konstrukcji murowano – 

żelbetowej w stanie technicznym dobrym. 

 

  Stan techniczny zasobów komunalnych jest zróżnicowany i zależy                          

od  czynników  takich jak: wiek, rodzaj konstrukcji i wyposażenia budynku. Wszystkie 

lokale mieszkalne zaopatrzone są w energię elektryczną. Prawie wszystkie budynki 

są wyposażone w instalację c. o. za wyjątkiem  budynku  w Koszęcinie przy                           

ul. Powstańców Śląskich 3,  gdzie tylko jeden lokal mieszkalny posiada instalację               

c. o.   

      Na dzień 31.12.2021r. 14 lokali było zamieszkałych. Jeden lokal w Strzebiniu, 

przy  ul. Lompy 9 był niezamieszkały. Ze względu na usytuowanie  lokalu w budynku 

szkoły, może zostać przeznaczony osobom związanym zawodowo ze szkolnictwem.   

W 2021 roku nie odnotowano sprzedaży mieszkań.  

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin nr 0050.230.2020  

z 28 grudnia 2020 roku ustalono stawkę czynszu wchodzącą w życie  od 1 stycznia  

2021 r.  w wysokości 6,35 zł za 1m2. W zarządzeniu tym przyjęto również czynniki 

obniżające lub podwyższające stawkę czynszu. Zgodnie z treścią załącznika do 

zarządzania na bonifikatę w wysokości 5% mogli liczyć mieszkańcy lokali położonych                             

w kondygnacjach podziemnych. Mieszkańcy lokali bez instalacji  

wodno - kanalizacyjnej i bez WC mogli liczyć na 20% obniżki. Czynnikiem 

podwyższającym stawkę bazową czynszu o 10% jest wyposażenie  lokali w instalację 

wodno - kanalizacyjną i zbiorowe c.o.  

Polityka czynszowa Gminy Koszęcin zmierza do takiego kształtowania stawek 

czynszu, które pokryją koszty bieżącego utrzymania budynków oraz zapewnią środki 

na remonty. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz za najem ustalony według 

stawki bazowej  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Wójt Gminy ustala w drodze 

zarządzenia stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem 

czynników podwyższających lub obniżających, ich usytuowanie i stan wyposażenia. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin nr OR.0050.256.2021 z 22 grudnia 

2021r. w sprawie opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych na 

terenie Gminy Koszęcin, ustalono miesięczną stawkę zaliczki centralnego 

ogrzewania  

w wysokości 4,10 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w budynkach 

położonych w Wierzbiu przy ul. Szkolnej 27, w Koszęcinie przy  

ul. Szkolnej 4 oraz w Strzebiniu przy ul. Lompy 9.   
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Urząd Gminy w Koszęcinie w 2021 roku uzyskał wpływy z tytułu opłat 

czynszowych za lokale mieszkalne w wysokości 73.726,81 zł .   

  Według stanu na dzień 31.12.2021r. stan zadłużenia lokatorów zasobów 

mieszkaniowych Gminy wyniósł 320,84 zł.  

 Na terenie Gminy Koszęcin nie ustalono programu odpracowania zadłużeń. 

Gmina Koszęcin w zasobie gminnym nie posiada lokali socjalnych.   

  Gmina posiada listę osób oczekujących na lokale mieszkalne. Lista zawiera 

pięć wpisów. Realizacją wypłaty dodatków mieszkaniowych zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 11 a w Koszęcinie. 

 

  5.11 Gospodarka odpadami – realizacja odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych                     

Obowiązkiem gminy jest objęcie wszystkich swoich mieszkańców systemem 

zbiórki odpadów komunalnych. Gmina musi też na bieżąco analizować potrzeby 

mieszkańców w kwestii gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, gminy 

są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

zamieszkanych nieruchomości. Rada Gminy może też zadecydować o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, 

ale powstają tam odpady komunalne. 

Ogólne ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach (czyli 

procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych) określa Rada Gminy w uchwałach. Najważniejszą z tych uchwał jest 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy (akt prawa 

miejscowego), który precyzuje między innymi, jakie konkretnie odpady komunalne 

powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, 

jak należy je gromadzić, kto i kiedy odbiera. 

          W zakresie gospodarki odpadami, na terenie Gminy Koszęcin w 2021 r. dalej 

kontynuowano wdrożony w 2013 roku system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. System ten obejmuje zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym oraz odpadów segregowanych        

w systemie pojemnikowym dla nieruchomości wielolokalowych, na których 

zamieszkują mieszkańcy i w  systemie workowym dla nieruchomości jednorodzinnych, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe. 

Selektywna zbiórka była prowadzona w systemie workowym/pojemnikowym                     

z podziałem na frakcje: papier (worki/pojemniki niebieskie), tworzywa sztuczne (worki 
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/pojemniki żółte), szkło (worki/pojemniki zielone) oraz odpady ulegające biodegradacji 

(worki/pojemniki brązowe). Systemem objęte są nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe. 

Nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte gminnym systemem odbioru                                    

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ich właściciele, posiadacze, użytkownicy 

zobowiązani są do zawarcia odpowiednich umów z przedsiębiorcami wpisanymi          

do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Koszęcin. 

Odpady wielkogabarytowe odbierane były dwa razy w roku, po jednym razie w 

każdym półroczu. Termin wywozu odpadów wielkogabarytowych podany jest  

w harmonogramach wywozu odpadów, które również znajdują się na stronie 

internetowej Gminy.  

Przeprowadzona w 2021r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych polegała                     

na odbiorze odpadów bezpośrednio sprzed posesji mieszkańca. Zebrano 130,05 Mg 

odpadów wielkogabarytowych.   

 

          Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Punkt zlokalizowany  jest w Koszęcinie przy ul. Ks. Gąski                  

(tzw. Srocza Góra) i  czynny jest w każdą sobotę roboczą od godziny 8.00 do 12.00.  

Mieszkańcy mają możliwość dostarczania  do PSZOK  zebranych odpadów takich jak 

zużyte baterie i akumulatory, tworzywa sztuczne wraz z metalami  i opakowaniami 

wielomateriałowymi, papier i tekturę, szkło, odpady biodegradowalne, 

przeterminowane leki, chemikalia i inne  odpady niebezpieczne (np. farby, 

rozpuszczalniki), zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, opony,  meble i odpady 

wielkogabarytowe, świetlówki/lampy fluoroscencyjne, odpady niekwalifikujące się  

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, styropian 

opakowaniowy i kasetony np. po zakupionych artykułach RTV i AGD, odpady 

budowlane i remontowe, które pochodzą z robót budowlanych wykonywanych we 

własnym zakresie. 

 

          W 2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz                                                  

z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, powstałych na terenie 

gminy Koszęcin do końca czerwca realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej  Sp. z o.o. , ul. Lecha 10 , 41-800 Zabrze,  w imieniu której usługę 

realizował podwykonawca FCC Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy  

ul. Przemysłowej 5. Od 1 lipca powyższą usługę świadczy Zakład Oczyszczania 

Miasta Zbigniew Strach z siedzibą w Konopiskach, Korzonek 98. 
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Odpady komunalne z terenu Gminy zebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz                                   

z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) przekazywane były                             

do następujących instalacji :  

1) Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne: 

• instalacja komunalna Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne                                  

Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna, 

• zakład segregacji i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Cmentarna 19f , 41-800   Zabrze 

• instalacja komunalna PZOM Strach  Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przemysłowa 7,  

42-274 Konopiska 

2) Odpady segregowane: 

• zakład segregacji i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Cmentarna 19f , 41-800   Zabrze, 

• zakład uzdatniania stłuczki szklanej Krynicki Recykling  S.A., ul. Klonowa 58,                     

42-700 Lubliniec, 

• KON-WIT Recykling s.c.. ul. Częstochowska 70, 42-350 Koziegłowy, 

• instalacja komunalna Eko-Region Sp. z o.o., Gotartów, 46-200 Kluczbork, 

• Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor, ul. Ogrodowa 64a, 42-202 

Częstochowa, 

• składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne IT.O.Ś Sp. z o.o.,                                

ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie,  

• Spółdzielnia Socjalna „ Kuźnia” w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 

101. 

• instalacja komunalna Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne                                  

Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna, 

• SOBREKO Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, 

• REMONDIS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 18,  Oddział 

Częstochowa, ul. Wielokopiecowa 16, 

• Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 42-400 Zawiercie,  

ul. Podmiejska 53 

 

          Wójt Gminy Koszęcin corocznie sporządza za pośrednictwem Bazy danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska.  

           W 2021 r. ilość odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe kształtuje się następująco:  
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• ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 

2493 Mg 

• ilość odpadów segregowanych – 1184,72 Mg,  

• ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych podczas zbiórki objazdowej                  

130,05 Mg, 

• ilość odpadów zebranych w PSZOK – 600,50 Mg. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin według danych z ewidencji ludności na 

dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 11509 osoby. Liczba mieszkańców Gminy Koszęcin 

obsłużonych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to 9809 

osób. Średnio 1 mieszkaniec gminy Koszęcin wytworzył  i przekazał w 2021 r. 449 kg 

odpadów komunalnych.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości 

osób zamieszkujących nieruchomość zamieszkałą i stawki opłaty.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak 

zbilansowany, aby być w pełni samofinansujący się. W związku z brakiem 

samofinansowania się systemu gospodarki  odpadami komunalnymi Rada Gminy 

Koszęcin uchwałami nr 308/XXVIII/2020 z 24 listopada 2020r. oraz 317/XXIX/2020   

z dnia 16 grudnia 2021 r. ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  na  okres  od 1 stycznia 2022 r. tj.  obowiązujące stawki opłat w 2022 

r. Stawka w 2022 roku wynosiła odpowiednio 25 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady 

były zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka podwyższona jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości  50,00 zł miesięcznie od osoby.  

Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  

oraz od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono  stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami  w sposób selektywny w formie ryczałtu w kwocie 

181,00 zł za rok oraz wyższą stawkę w kwocie 362,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny.  

Opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi można uiszczać w kasie 

Urzędu Gminy Koszęcin lub przelewem w oparciu o swój indywidualny numer konta 

bankowego. 

Opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych pobierane są co kwartał do 

15-go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości            

za trzy miesiące kalendarzowe), w następujących terminach: 

• do dnia 15 marca danego roku - za okres od stycznia do marca 

• do dnia 15 czerwca danego roku — za okres od kwietnia do czerwca 

• do dnia 15 września danego roku — za okres od lipca do września 
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• do dnia 15 grudnia danego roku - za okres od października do grudnia 

Dopuszczona jest możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  w ratach miesięcznych, przy czym okres rozliczeniowy jest terminem 

określonym powyżej. 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, uiszczają 

ryczałtową stawkę  opłatę  jednorazowo  raz na rok z góry w terminie do 30 czerwca  

danego roku.                                 

Koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w 2021 r. wyniósł dla 

odpadów segregowanych i niesegregowanych łącznie 3 618 799,48 zł. 

W 2021r. obsługa gminnego Punktu Selektywnego wyniosła  26 400,00 zł  a usługa 

ważenia samochodów należących do wykonawcy  usługi odbioru odpadów 

komunalnych  wyniosła 8 806,80 zł. W 2021 r. zakupiono pojemniki na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz do selektywnej zbiórki 

odpadów na kwotę 18 843,60 zł.  Zakupiono również naklejki na pojemniki w kwocie 

505,00 zł.  

 

Ogółem w roku 2021r. należności za gospodarowanie odpadami wyniosły  

3 374 083,70 zł, natomiast wpływy z tego tytułu 3 014 807,38 zł.   

Właściciele nieruchomości, którzy nie uregulowali opłat za gospodarowanie 

odpadami, otrzymali upomnienia (873  szt.) oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 242/XXIII/2020 z dnia 7 kwietnia  

2020 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                     

w kompostowniku przydomowym,  z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady  

w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 

zł/osobę miesięcznie. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest złożenie deklaracji               

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej 

informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania         

w nim bioodpadów. Wysokość zwolnienia w 2021r. nie uległa zmianie. 

Na dzień 31 grudnia 2021r., 707 właścicieli nieruchomości korzystało z ulgi                               

dotyczącej kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

           W związku z brakiem samofinansowania się systemu gospodarki  odpadami 

komunalnymi Rada Gminy Koszęcin podjęła uchwałę nr 457/XXXIX/2021 

z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
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odpadami komunalnymi z dochodów własnych  budżetu gminy niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wciąż jeszcze uczymy się właściwego postępowania z odpadami. Z roku na rok 

jest coraz lepiej, ale ciągle jeszcze mamy w tym temacie wiele do zrobienia. 

              Priorytetowym zadaniem dla Gminy Koszęcin na lata następne jest 

dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów.  

 

          5.12    Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie 
Koszęcin 

Gminny Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszęcin w 2021 roku przyjęty został 

Uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 401/XXXV/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  

Program dotyczy wszystkich bezdomnych zwierząt domowych w granicach 

administracyjnych Gminy Koszęcin, a w szczególności psów i kotów wolno żyjących 

oraz zwierząt gospodarskich. Program ma na celu: 

 • zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom,  

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 • odławianie bezdomnych zwierząt,  

• sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,  

• poszukiwanie osób chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt,  

• uśpienie ślepych miotów, 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich,  

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

Nakłady poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszęcin w 2021 roku wyniosły 7 167,51 zł 

brutto. W ramach tych środków zapewniono opiekę w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt  2 psom, wykonano zabiegi sterylizacji/kastracji 12 kotów oraz w odpowiedzi 
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na wnioski mieszkańców przekazano karmę dla 27 kotów. Gmina podpisała umowę 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom w schronisku, które zlokalizowane jest w Miedarach. Opiekę 

weterynaryjną zapewniał Gabinet Weterynaryjny, Usługi Weterynaryjne z Koszęcina. 

 

5.13 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

     

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. przyjęty został Uchwałą 

Rady Gminy Koszęcin nr 312/XXIX/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Koszęcin 

określał sposób realizacji zadań własnych Gminy wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Działania adresowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców oraz 

nauczycieli. Profilaktyka, jako oferta wzbogacająca wychowanie oraz edukację dzieci 

i młodzieży, wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie 

szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia rozumianego całościowo. 

Cele strategiczne Programu:                                                                            

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

Cele szczegółowe Programu: 

1. ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych  z 

używaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Koszęcin. 
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2. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez 

redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę 

profilaktyczną w środowisku lokalnym, 

3. wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, 

4. wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania 

substancji psychoaktywnych, 

5. współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, 

6. organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z grup podwyższonego 

ryzyka. 

Warunki realizacji Programu: 

Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w Programu są opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Od 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie jest realizatorem 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego w ubiegłym 

roku sfinansowano rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej „Archipelag 

Skarbów” dla uczniów klas VIII z terenu Gminy Koszęcin. Działaniami profilaktycznymi 

w ramach programu zostało objętych 76 uczniów. 

W roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 niektóre plany działań w szkołach 

musiały zostać odłożone. Zaplanowano na ten cel kwotę 12.000 zł, z których 

wydatkowano 6000,00 zł. 

      5.14    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizowany  

w Gminie Koszęcin od 1997 r., tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakładającą na gminę 

zadania w tym względzie oraz określającą sposoby ich wykonania. Opierając się na 

wcześniejszych, corocznych programach oraz doświadczeniach z ich realizacji  
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w Uchwale Rady Gminy Koszęcin Nr 311/XXIX/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, określono główne założenia Programu na 2021 rok.  

Cele strategiczne Programu wskazują na: 

1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami, 

2) integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, 

3) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 

problemami, 

4) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień. 

Natomiast cele szczegółowe Programu zakładają: 

1) ograniczenie i zmianę struktury spożycia napojów alkoholowych, 

2) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do 

dzieci i młodzieży, 

3) uświadamianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży,  

o zagrożeniach związanych z uzależnieniami, 

4) zmianę zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji wobec związanych  

z alkoholem, narkomanią, przypadków łamania norm społecznych i przepisów 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

5) minimalizowanie skutków spożywania alkoholu, narkotyków, stosowania 

przemocy, 

6) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi 

formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie), 

7) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych 

strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii. 

Program określa szereg zadań zmierzających do osiągnięcia założonych celów, min.: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania     

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowywanie tych 

działań, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi, zapewnienie przestrzegania ustawy przez podmioty 

gospodarcze, 

6) udział w innych przedsięwzięciach. 

 

Koordynacja działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA) powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin nr 2/2007 z dnia 15 

stycznia 2007 r. Komisja m.in. przeprowadza kontrole przestrzegania warunków 

sprzedaży napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do podjęcia się 

leczenia przez   osoby uzależnione od alkoholu lub orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. W zakresie działania Komisji pozostaje również opiniowanie  

o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

z uchwałami Rady Gminy oraz opiniowanie projektów uchwał podejmowanych  

w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Realizacją gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej  

w szczególności: programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony 

zdrowia, narkomanii i edukacji publicznej, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Koszęcinie a także inne podmioty, którym zlecane są zadania programu. 

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu Profilaktyki                                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dochody z opłat za korzystanie                              

z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. wpływy z opłat 

za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 268.762,80 zł. Realizacja 

zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi stanowiła w 2021 

r. łącznie kwotę 149.184,94 zł, z tego wydatkowano środki m.in. na: 

− zakupy materiałów (nagrody na konkursy, prenumerata, materiały biurowe, 

ulotki, foldery) oraz zakup usług pozostałych (spektakle teatralne  

o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci  

z rodzin patologicznych, organizacja imprez, dofinansowanie  

Wakacji, Dnia Mikołaja, warsztaty) — 98.052,60 zł 

− przekazanie środków na realizację zadania publicznego pod nazwą: 

„Trzeźwość jest wspaniała - kontynuacja” oraz częściowe pokrycie korzystania 

przez mieszkańców Gminy Koszęcin z Środowiskowego Domu Samopomocy 

– 25.400,00 zł. 
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        5.15      Program Współpracy Gminy Koszęcin z organizacjami 
pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Koszęcin z organizacjami pozarządowymi w roku 

2021 został przyjęty uchwałą Nr 304/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 

listopada 2020 r., po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji 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 o wolontariacie. 

Jako obszary priorytetowe dla współpracy Gminy Koszęcin z organizacjami w roku 

2021 określono obszary z zakresu:  

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

3. ochrony zdrowia. 

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadań publicznych organizacjom odbyło 

się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Wójta Gminy Koszęcin: 

1. w dniu 03 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Koszęcin ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W wyniku ogłoszonego 

konkursu wpłynęło 9 ofert od 9-ciu różnych podmiotów. Ofert wspólnych nie 

złożono. Zawarto 9 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

2. w dniu 03 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Koszęcin ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku  

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło 14 ofert. Ofert wspólnych 

nie złożono. Zawarto 14 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

3. w dniu 21 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Koszęcin ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku  

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - działania promujące zdrowy tryb 

życia. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła 1 oferta. Ofert wspólnych nie 

złożono. Zawarto 1 umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego 
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Wykaz udzielonych dotacji celowych w roku 2021 r.: 

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano 

łącznie 220.000,00 zł. 

Tabela 13 Wysokości przyznanych środków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
2021 r. 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych                   

środków 

1)  

PZHGP Oddział 

Kalety Sekcja 

Strzebiń 

Współzawodnictwo lotowe 2 500 zł 

2)  
LKS "Dragon" 

Rusinowice 

Rozwijanie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci  

i młodzieży wsi Rusinowice 

23 000 zł 

3)  

PZHGP Oddział 

Lubliniec Sekcja 

Sadów 

Organizacja zawodów w lotach gołębi 

pocztowych - Sekcja Sadów 
3 200 zł 

4)  

Stowarzyszenie 

HIPIKA z  siedzibą 

w Sadowie 

XIII polowa zaprzęgowa próba 

dzielności klaczy rasy śląskiej oraz 

czempionat źrebiąt rasy śląskiej 

10 000 zł 

5)  
LKS "Victoria" 

Strzebiń 

Rozwijanie i upowszechnianie sportu  

w Strzebiniu 
36 000 zł 

6)  LKS Wierzbie 
Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu 
23 000 zł 

7)  LKS "Pokój" Sadów 

Wspieranie, rozwój i upowszechnianie 

sportu w Sadowie poprzez prowadzenie 

zajęć treningowo-szkoleniowych  

w sekcjach piłki nożnej oraz tenisa 

stołowego 

50 000 zł 

8)  
LKS "Śląsk" 

Koszęcin 

Upowszechnianie Kultury Fizycznej  

i Sportu w sekcjach: piłki nożnej, 

koszykówki oraz badmintona 

52 300 zł 

9)  
UKS "Grizzly 

Koszęcin" 

Całoroczne Szkolenie Sportowe Judo 

dla Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy 

Koszęcin w 2021 roku 

20 000 zł 
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2. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych w 2021 roku przyznano łącznie 58.518,00 zł. 

Tabela 14 Wysokości przyznanych środków w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w 2021 r. 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych                   

środków 

1.  

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Oddział 

Rejonowy w Lublińcu 

Koło Koszęcin 

Organizacja tradycyjnego spotkania 

wiosenno-letniego emerytów Koła 

Koszęcin oraz spotkania z okazji Dnia 

Seniora 

4 500 zł 

2.  

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Oddział 

Rejonowy w Lublińcu 

Koło Strzebiń 

Wyjazd emerytów Koła Strzebiń  

oraz spotkanie z okazji Dnia Seniora 
3 500 zł 

3.  

Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi -Nasz 

Koszęcin 

Organizacja obchodów święta Św. 

Jacka 
794 zł 

4.  

Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi -Nasz 

Koszęcin 

Integracja pokoleniowa w ramach 

organizowanego wyjazdu szlakiem 

trzech religii - obejmująca 

miejscowości Grabarka, Kodeń, 

Pratulin i Kostomłoty 

5 000 zł 

5.  

Śląski Związek 

Chórów i Orkiestr - 

Okręg Tarnogórski  

(Chór Hejnał) 

Wyjazdy Chóru Hejnał na koncerty, 

organizacja XXI Przeglądu Muzyki 

Chóralnej 

4 000 zł 

6.  
Stowarzyszenie na 

Rzecz Bruśka 
Aktywni Razem 4 000 zł 

7.  

Śląski Związek 

Chórów i Orkiestr - 

Okręg Tarnogórski  

(Chór Lutnia) 

Dofinansowanie Chóru Lutnia  

w zakresie organizacji wyjazdowych, 

warsztatów oraz promocja Gminy 

Koszęcin 

3 800 zł 

8.  
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Sadów - Wierzbie 

Organizacja Dnia Św. Mikołaja 3 200 zł 
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NASZA 

PRZYSZŁOŚĆ 

9.  

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Sadów - Wierzbie 

NASZA 

PRZYSZŁOŚĆ 

Obchody Święta Patrona Sadowa -  

Św. Nepomucena 
1 700 zł 

10.  

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Sadów - Wierzbie 

NASZA 

PRZYSZŁOŚĆ 

Organizacja Dnia Dziecka 3 200 zł 

11.  

Śląski Związek 

Chórów i Orkiestr - 

Okręg Tarnogórski  

(Chór Non Nomine) 

Odnajdywanie zainteresowań i pasji 

poprzez kulturę i sztukę muzyczną - 

organizacja koncertów, udział  

w przeglądach muzyki chóralnej, 

szkolenia emisji głosu 

7 000 zł 

12.  

Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Strzebiń 

Rodzinny piknik integracyjny 10 000 zł 

13.  

Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Strzebiń 

Wzmocnienie potencjału Orkiestry 

Dętej w Strzebiniu 
5 000 zł 

14.  

Regionalny Związek 

Pszczelarzy  

w Częstochowie - 

Gminne Koło 

Pszczelarzy  

w Koszęcinie 

Wprowadzanie innowacji podczas 

prac pasiecznych 
2 824 zł 

 

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (z powodu pandemii koronawirusa) – 3 
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3. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - działania promujące zdrowy tryb 

życia w 2021 roku przyznano łącznie 20.000,00 zł. 

Tabela 15 Wysokości przyznanych środków w zakresie działań promujących zdrowy tryb życia w 2021 r. 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych                   

środków 

1.  

Abstynenckie 

Stowarzyszenie 

Wzajemnej Pomocy 

"Radość" z siedzibą  

w Koszęcinie 

"Trzeźwość jest wspaniała" - 

aktualizacja 
20 000 zł 

 

W wyniku kontroli realizacji zadań publicznych stwierdzono, że: 

1. dotacja przyznana UKS GRIZZLY KOSZĘCIN została wykorzystana  

w nadmiernej wysokości - podmiot zwrócił część dotacji tj. 568,24 zł, 

2. pozostałe  dotacje  zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową  

i przeznaczeniem. 

W 2021 roku konsultacji organizacjom pozarządowym poddano 14 projektów prawa 

miejscowego stanowionych przez Radę Gminy. 

       5.16 Współpraca Gminy Koszęcin z jednostkami 
samorządowymi, organizacjami samorządów 

          Koszęcin znany jest jako siedziba Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”  

im. Stanisława Hadyny. Tradycyjnym wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych 

jest co roku Wielki Piknik Artystyczny „Święto Śląska” jako trzydniowa plenerowa 

impreza z szeregiem atrakcji: występami, zajęciami rekreacyjnymi i artystycznymi, 

wystawami, pokazami, wycieczkami, atrakcjami dla najmłodszych, stoiskami, 

punktami gastronomicznymi oraz koncertem Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", będącym 

kulminacją wydarzenia. Całość ma charakter rodzinnego pikniku artystycznego, 

łączącego we wspólnej zabawie wszystkie pokolenia oraz umożliwiającego poznanie 

piękna i bogactwa śląskiej kultury. Odbywa się co roku w siedzibie Zespołu "Śląsk" - 

Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie na przełomie czerwca i lipca z okazji 

urodzin Zespołu oraz na zakończenie sezonu artystycznego. Bogactwo koncertów  

i dodatkowych atrakcji przyciągają co roku wielotysięczną publiczność. „Święto 

Śląska” na stałe wpisało się w kalendarz największych imprez kulturalnych regionu.  

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest organizatorem Pikniku 

Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko”, a także zawodów drwali wraz z dodatkowymi 
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atrakcjami we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, 

Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem Koszęcin oraz Gminą Koszęcin. 

Wszelkie wiadomości na temat aktualności dotyczących działalności Zespołu 

mieszkańcy mogli sprawdzać na stronie http://www.zespolslask.pl/aktualnosci. 

 

 

Fotografia 19 Zespół pałacowy – siedziba Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny - źródło 
http://www.zespolslask.pl 

 

Fotografia 20 Zespół pałacowy – siedziba Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny(front)- źródło 

http://www.zespolslask.pl 

 

 

 

       Gmina Koszęcin współpracuje na co dzień z Nadleśnictwem Koszęcin, tworząc 

wiele wspólnych inicjatyw. 

 

Gmina Koszęcin współpracuje z miejscowością Kraubath an der Mur w Okręgu 

Styria w Austrii oraz Gura Humorului z Okręgu Suceava w Rumunii. 

 

Gmina od 1999 r. jest członkiem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą           

w Katowicach. Główne cele stowarzyszenia to szkolenie jednostek samorządu 

http://www.zespolslask.pl/aktualnosci
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terytorialnego z zakresu polityki, zdobywania środków unijnych i innych, działalność 

na rzecz rozwoju lokalnego i promocji oraz realizacja programu rozwoju obszarów 

wiejskich z terenu województwa śląskiego. Od 2013 r. z kolei Gmina Koszęcin 

funkcjonuje w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, mającego siedzibę w Gliwicach. Jego działalność 

koncentruje się na koordynowaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz 

kwestii dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych. 

W 2015 r. Gmina przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. 

Stowarzyszenie ukierunkowane jest na realizację przedsięwzięć o charakterze 

informacyjnym, szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, 

konferencji i konkursów, organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania 

integracyjne, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; 

prowadzenie działalności  promocyjnej,  informacyjnej i poligraficznej, w tym 

opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów,  

materiałów  audiowizualnych,  tworzenie  stron  internetowych, prowadzenie 

bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych 

związanych z realizacją wypracowanej strategii, wsparcie organizacji pozarządowych 

oraz inicjatyw obywatelskich. 

W związku   z  członkostwem  Gminy  Koszęcin  w w/w  stowarzyszeniach 

opłacone są składki, których wysokość z reguły uzależniona jest od liczby 

mieszkańców danej gminy. 

 

W 2021 r. nakłady na składki członkowskie łącznie stanowiły kwotę 23 716,00 zł,  

w tym: 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

4 263,40 zł, 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów  5 198,60 zł, 

• Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" 14 274,00 zł. 
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6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KOSZĘCIN 
 

      Rada Gminy Koszęcin w roku 2021 podjęła 147 uchwał. 

 
Tabela 16 Realizacja poszczególnych uchwał, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

1. 

 

Uchwała Nr 

332/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu 

gminy na rok 2021, 

Uchwała 

wykonana 

 

2. 

 

Uchwała Nr 

333/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Katowicach z przeznaczeniem 

na wyposażenie sali edukacyjnej 

”OGNIK” w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lublińcu, 

Uchwała 

wykonana 

 

3. 

 

Uchwała Nr 

334/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w 

sprawie uchwalenia przez Radę 

Gminy uchwały „w obronie 

prawdy, godności i wolności 

człowieka”,   

Uchwała 

wykonana 

 

4. 

 

Uchwała Nr 

335/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości 

Uchwała 

wykonana 

(Gmina Koszęcin 

nabyła udział w 

nieruchomości) 

 

5. 

 

Uchwała Nr 

336/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w  sprawie 

przyjęcia Wieloletniego 

Programu  Gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Koszęcin na lata 2019- 

2024, 

Uchwała 

wykonana 

 

6. 

 

Uchwała Nr 

337/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w 

sprawie uchwalenia przez Radę 

Gminy  uchwały  dotyczącej 

szczepień przeciwko COVID-19, 

Uchwała 

wykonana 

 

7. 

 

Uchwała Nr 

338/XXXI/2021 

28  stycznia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Rusinowice, 

Uchwała 

wykonana (ul. 

Krótka) 

 

8. 

 

Uchwała Nr 

339/XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021, 

Uchwała 

wykonana 
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9. 

Uchwała Nr 

340XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028, 

Uchwała 

wykonana 

 

10. 

Uchwała Nr 

341XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Katowicach, 

Uchwała 

wykonana 

 

11. 

Uchwała Nr 

342XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Koszęcin środków 

finansowych stanowiących 

fundusz sołecki w 2022 r.  

Uchwała 

wykonana  

 

12. 

Uchwała Nr 

343XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia  programu 

opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Koszęcin                             

w 2021 r.   

Nie została 

wykonana  

 

13. 

Uchwała Nr 

344/XXXII/2021 

03 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 

 

W trakcie 

realizacji  

 

14. 

Uchwała Nr 

345/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Cieszowskiej w Koszęcinie  

Uchwała 

wykonana 

15. Uchwała Nr 

346/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w  sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Cichej 

w Koszęcinie,  

Uchwała 

wykonana 

16. Uchwała Nr 

347/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie Alei Ks. 

Antoniego Ryguły w Koszęcinie, 

Uchwała 

wykonana 

17. Uchwała Nr 

348/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

Uchwała 

wykonana 
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przestrzennego obszaru 

położonego w końcowym rejonie 

ulicy Dąbrówki w Koszęcinie, 

18. Uchwała Nr 

349/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Sobieskiego w Koszęcinie, 

Uchwała 

wykonana 

19. Uchwała Nr 

350/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Kosmonautów, 1 Maja i 

Poprzecznej w Strzebiniu, 

Uchwała 

wykonana 

 

 

 

 

20. 

 

Uchwała Nr 

351/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Strzebiń – działka nr 432/1, 

gmina Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana 

21. Uchwała Nr 

352/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Powstańców Śl. w Sadowie, 

 

Uchwała 

wykonana 

22. Uchwała Nr 

353/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 1 

Maja w Rusinowicach, 

Uchwała 

wykonana 

23. Uchwała Nr 

354/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Wierzbie dla części działki nr 

315, gmina Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana 

24. Uchwała Nr 

355/XXXIII/2021 

w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

W trakcie 

realizacji  
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06 kwietnia 2021 r. mieszkaniowego zasobu Gminy 

Koszęcin, 

25. Uchwała Nr 

356/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koszęcinie za 

2020 rok,  

 

26. Uchwała Nr 

357/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości – 

Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana 

(Gmina Koszęcin 

nabyła 

nieruchomość) 

27. Uchwała Nr 

358/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości – 

Rusinowice, 

W trakcie 

realizacji  

28. Uchwała Nr 

359/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie zasobów 

mienia gminnego nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, której dysponentem 

jest Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa, 

W trakcie 

realizacji 

29. Uchwała Nr 

360/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Koszęcinie, 

Uchwała 

wykonana 

30. Uchwała Nr 

361/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w 

Rusinowicach,  

Uchwała 

wykonana 

31. Uchwała Nr 

362/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie sprzedaży prawa 

własności nieruchomości – 

Cieszowa, 

W trakcie 

realizacji  

32. Uchwała Nr 

363/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej – 

Wierzbie, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

33. Uchwała Nr 

364/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej – 

Rusinowice,  

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

76 
 

34. Uchwała Nr 

365/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego, 

Uchwała 

wykonana 

35. Uchwała Nr 

366/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

we sprawie wydania przez Radę 

Gminy opinii dotyczącej 

przeprowadzenia Referendum 

Ludowego, 

Uchwała 

wykonana 

 

 

36. Uchwała Nr 

367/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny w 

roku 2020, 

 

37. Uchwała Nr 

368/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021, 

Uchwała 

wykonana 

38. Uchwała Nr 

369/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji z 

przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu 

samochodu, 

Uchwała 

wykonana 

39. Uchwała Nr 

370/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Lublinieckiemu na 

realizację zadania polegającego 

na zakupie sprzętu 

medycznego, 

Uchwała 

wykonana 

40. Uchwała Nr 

371/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych na 

terenie Gminy Koszęcin na lata 

2021 – 2023, 

W trakcie 

realizacji  

41. Uchwała Nr 

372/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego i 

szkół publicznych oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania, 

W trakcie 

realizacji  
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42. Uchwała Nr 

373/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie pozostawienia 

nadwyżki środków obrotowych 

ustalonej na koniec 2020 roku 

na koncie samorządowego 

zakładu budżetowych Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Koszęcinie, 

Uchwała 

wykonana 

43. Uchwała Nr 

374/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Koszęcin w 2021 

r. 

Nie została 

wykonana  

44. Uchwała Nr 

375/XXXIII/2021 

06 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 

2021 – 2025, 

Uchwała 

wykonana 

45. Uchwała Nr 

376/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Dąbrówki, 

Uchwała 

wykonana 

46. Uchwała Nr 

377/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Przemysłowej w Koszęcinie,  

Uchwała 

wykonana 

47. Uchwała Nr 

378/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycia do zasobów 

mienia gminnego nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, której dysponentem 

jest Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa, 

 

W trakcie 

realizacji  

48. Uchwała Nr 

379/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana 

49. Uchwała Nr 

380/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana  
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50. Uchwała Nr 

381/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej,  

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

51. Uchwała Nr 

382/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

52. Uchwała Nr 

383/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

53. Uchwała Nr 

384/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem nieruchomości 

gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

54. Uchwała Nr 

385/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem nieruchomości 

gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

55. Uchwała Nr 

386/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad i trybu przyznania dotacji 

na likwidację wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana  

56. Uchwała Nr 

387/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Oceny 

zasobów pomocy społecznej w 

Gminie Koszęcin – rok oceny 

2020”, 

 

57. Uchwała Nr 

388/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021,  

Uchwała 

wykonana 

58. Uchwała Nr 

389/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028  

Uchwała 

wykonana 

59. Uchwała Nr 

390/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego,  

 

60. Uchwała Nr 

391/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

Uchwała 

wykonana  
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mieszkaniowego zasobu Gminy 

Koszęcin,  

61. Uchwała Nr 

392/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenie dopłaty do 

taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Koszęcin, 

Ustalono  

62. Uchwała Nr 

393/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości,  

W trakcie 

realizacji  

63. Uchwała Nr 

394/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 

W trakcie 

realizacji 

64. Uchwała Nr 

395/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości,  

Uchwała 

wykonana 

65. Uchwała Nr 

396/XXXIV/2021 

27 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie do zasobów 

mienia gminnego prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej,  

Uchwała 

wykonana 

66. Uchwała Nr 

397/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Koszęcin wotum 

zaufania, 

Uchwała 

wykonana 

67. Uchwała Nr 

398/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy za 2020 rok,  

 

68. Uchwała Nr 

399/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Koszęcin absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok,  

Uchwała 

wykonana 

69. Uchwała Nr 

400/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021, 

Uchwała 

wykonana 

70. Uchwała Nr 

401/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Koszęcin w 2021 

roku, 

Uchwała 

wykonana 

71. Uchwała Nr 

402/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Uchwała 

wykonana 
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Koszęcin ograniczonym prawem 

rzeczowym, 

72. Uchwała Nr 

403/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Koszęcin ograniczonym prawem 

rzeczowym,  

W trakcie 

realizacji  

73. Uchwała Nr 

404/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgodna 

obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Koszęcin ograniczonym prawem 

rzeczowym, 

W trakcie 

realizacji 

74. Uchwała Nr 

405/XXXV/2021 

30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z 

Miastem Lubliniec w sprawie 

zasad prowadzenia punktu 

katechetycznego zboru (parafii) 

Kościoła Zielonoświątkowego,  

W trakcie 

realizacji  

75. Uchwała Nr 

406/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021,  

Uchwała 

wykonana 

76. Uchwała Nr 

407/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie sprzedaży prawa 

własności nieruchomości, 

W trakcie 

realizacji  

77. Uchwała Nr 

408/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego, 

 

78. Uchwała Nr 

409/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Koszęcin na rok szkolny 

2021/2022,  

W trakcie 

realizacji 

79. Uchwała Nr 

410/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Wierzbie przy ul. Rolniczej, 

gmina Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana 

80. Uchwała Nr 

411/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Uchwała 

wykonana 
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Sadów przy ul. Rusinowickiej w 

gminie Koszęcin, 

81. Uchwała Nr 

412/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulicy 

Powstańców Śl. w Sadowie,  

Uchwała 

wykonana 

82. Uchwała Nr 

413/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w Koszęcinie w 

rejonie skrzyżowania ul. 

Piaskowej i Św. Trójcy, 

Uchwała 

wykonana 

83. Uchwała Nr 

414/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Strzebiń,  

Uchwała 

wykonana (ul. 

Łąkowa) 

84. Uchwała Nr 

415/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego o zniesienie 

urzędowej nazwy części kolonii 

Piłka: „Piłka” z obszaru gminy 

Koszęcin, 

Uchwała 

wykonana 

85. Uchwała Nr 

416/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

86. Uchwała Nr 

417/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej,  

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

87. Uchwała Nr 

418/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

88. Uchwała Nr 

419/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 
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89. Uchwała Nr 

420/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana (nie 

zawarto umowę 

dzierżawy) 

90. Uchwała Nr 

421/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028,  

Uchwała 

wykonana 

91. Uchwała Nr 

422/XXXVI/2021 

17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Katowicach, 

Odstąpiono od 

zaciągnięcia 

pożyczki 

 

 

92. Uchwała Nr 

423/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021, 

Uchwała 

wykonana 

93. Uchwała Nr 

424/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletnie 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028,   

Uchwała 

wykonana 

94. Uchwała Nr 

425/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w 

uchwale Nr 414/XXXVI/2021 w 

sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Strzebiń, 

Uchwała 

wykonana 

95. Uchwała Nr 

426/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie zniesienia statusu 

pomnika przyrody, 

Uchwała 

wykonana 

96. Uchwała Nr 

427/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana 

(Gmina Koszęcin 

nabyła udział w 

nieruchomości) 

97. Uchwała Nr 

428/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomników 

przyrody,  

Uchwała 

wykonana 

(przeprowadzono 

zabiegi 

pielęgnacyjne) 

98. Uchwała Nr 

429/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy 

Koszęcin,  

Uchwała 

wykonana 

99. Uchwała Nr 

430/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych o 

 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

83 
 

charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie 

Koszęcin lub jej jednostkom 

organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy 

publicznej oraz wskazania 

organów lub osób uprawnionych 

do udzielania ulg, a także 

niedochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym, 

100. Uchwała Nr 

431/XXXVII/2021 

14 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2021,  

 

101. Uchwała Nr 

432/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021,  

Uchwała 

wykonana 

102. Uchwała Nr 

433/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028,  

Uchwała 

wykonana 

103. Uchwała Nr 

434/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 

2022 rok,  

Ustalono  

104. Uchwała Nr 

435/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2022 rok, 

Ustalono  

105. Uchwała Nr 

436/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Koszęcin 

oraz obowiązujących 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Koszęcin,  

Uchwała 

wykonana 

106. Uchwała Nr 

437/XXXVIII/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 
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26 października 2021 

r. 

(zawarto umowę 

dzierżawy)  

107. Uchwała Nr 

438/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej,  

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

108. Uchwała Nr 

439/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej,  

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

109. Uchwała Nr 

440/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody,  

Uchwała 

wykonana 

(przeprowadzono 

zabiegi 

pielęgnacyjne) 

110. Uchwała Nr 

441/XXXVIII/2021 

26 października 2021 

r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w 

sprawie uchwalenia przez Radę 

Gminy uchwały dotyczącej 

szczepień przeciwko COVID-19, 

Uchwała 

wykonana 

111. Uchwała Nr 

442/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2021,  

Uchwała 

wykonana  

112. Uchwała Nr 

443/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na 

obszarze gminy Koszęcin na 

2022 rok, 

Uchwała 

wykonana 

113. Uchwała Nr 

444/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Koszęcin, 

Ustalono  

114. Uchwała Nr 

445/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie Programu współpracy 

Gminy Koszęcin z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2022, 

W trakcie 

realizacji 

115. Uchwała Nr 

446/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 

116. Uchwała Nr 

447/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej, 

Uchwała 

wykonana 

(zawarto umowę 

dzierżawy) 
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117. Uchwała Nr 

448/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana  

118. Uchwała Nr 

449/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana 

119. 

 

Uchwała Nr 

450/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana 

120. 

 

 

Uchwała Nr 

451/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z pracami 

polegającymi na modernizacji 

źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w ramach Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji dla 

Gminy Koszęcin, 

W trakcie 

realizacji (XV 

ETAP POE 2022 

r.) 

121. 

 

Uchwała Nr 

452/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie 

Koszęcin lub jej jednostkom 

organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy 

publicznej oraz wskazania 

organów lub osób uprawnionych 

do udzielania ulg, a także 

niedochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym, 

 

122. Uchwała Nr 

453/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości,  

W trakcie 

realizacji  

123. 

 

Uchwała Nr 

454/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalania zasad wypłacania i 

wysokości diet dla radnych Rady 

Gminy Koszęcin, 

Ustalono  
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124. Uchwała Nr 

455/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028,  

Uchwała 

wykonana 

125. 

 

Uchwała Nr 

456/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Koszęcinie na rok 2022,  

Ustalono  

126. 

 

Uchwała Nr 

457/XXXIX/2021 

25 listopada 2021 r. 

w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych budżetu 

gminy niepochodzących z 

pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,   

Podjęto  

127. 

 

 

Uchwała Nr 

458/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian budżetu na rok 

2021, 

Uchwała 

wykonana 

128. 

 

Uchwała Nr 

459/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Koszęcin na lata 2021 – 2028,  

Uchwała 

wykonana 

129. 

 

 

Uchwała Nr 

460/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia warunków 

przyznawania oraz odpłatności 

za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania,  

 

130. 

 

 

Uchwała Nr 

461/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

 

Uchwała 

wykonana 

131. 

 

Uchwała Nr 

462/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

Uchwała 

wykonana 
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132. Uchwała Nr 

463/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

 

Uchwała 

wykonana 

133. 

 

Uchwała Nr 

464/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 

nieruchomości, 

 

Uchwała 

wykonana 

134. 

 

 

Uchwała Nr 

465/XL/2021 

14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego,  

W trakcie 

realizacji 

135. 

 

 

Uchwała Nr 

466/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu, 

Uchwała 

wykonana do 

części  

136. 

 

 

Uchwała Nr 

467/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Koszęcin na 

lata 2022 – 2028, 

Uchwała 

wykonana 

137. 

 

 

Uchwała Nr 

468/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2022,  

Uchwała 

wykonana 

138. 

 

 

Uchwała Nr 

469/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy Koszęcin na 

2022 rok, 

 

Uchwała 

wykonana 

139. 

 

 

Uchwała Nr 

470/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady 

Gminy Koszęcin na 2022 rok, 

 

Uchwała 

wykonana 

140. 

 

 

Uchwała Nr 

471/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022, 

 

141. 

 

Uchwała Nr 

472/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022, 

 

142. 

 

Uchwała Nr 

473/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym 

Ustalono  
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przez Państwową Straż Pożarną 

lub Gminę Koszęcin, 

143. 

 

Uchwała Nr 

474/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, dla 

których organizatorem jest 

Gmina Koszęcin, 

 

W trakcie 

realizacji 

(zawarto umowę 

51.UG.2022 z 

31.01.2022) 

144. 

 

 

Uchwała Nr 

475/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przepisów 

porządkowych w gminnym 

regularnym przewozie osób, 

W trakcie 

realizacji 

145. 

 

 

Uchwała Nr 

476/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie cen maksymalnych 

za usługi przewozowe w 

gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym, 

 

W trakcie 

realizacji 

146. 

 

 

Uchwała Nr 

477/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie sposobu ustalenia 

wysokości opłaty dodatkowej i 

manipulacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich i 

publicznym transporcie 

zbiorowym, 

W trakcie 

realizacji 

147. 

 

 

Uchwała Nr 

478/XLI/2021 

28 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej uchwalenia przez 

Radę Gminy uchwały w sprawie 

wprowadzenia zakazu 

stosowania maseczek, 

kwarantann i szczepień. 

Uchwała 

wykonana 
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7. OŚWIATA W GMINIE KOSZĘCIN 

7.1  Wydatki Gminy Koszęcin na realizację zadań oświatowych, 
w tym wielkość dotacji udzielanych placówkom oświatowym 
niepublicznym 

 

Wykres 15 Źródła finansowania zadań oświatowych w 2021 roku 

 

 

Wykres 16 Wysokość wydatków na niepubliczne przedszkola i szkołę działających w Gminie Koszęcin w 
ostatnich latach 2018 - 2021 

zł13 402 133 
zł1 638 282,21 

zł6 864 168,14 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ 
OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU

Subwencja

Dotacje i inne dochody

Środki własne Gminy

1526750,30

2144499,71

2643606,64

3243385,19

507398,40
739850,93

1016945,22 1134211,25

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

3500000,00

2018 2019 2020 2021

WYDATKI NA SZKOŁĘ I PRZEDSZKOLA 
NIEPUBLICZNE FUNKCJONUJĄCE NA 

TERENIE GMINY KOSZĘCIN

przedszkola

szkoły



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

90 
 

Gmina   jest   zobowiązana   przepisami   ustawy   o    finansowaniu   zadań   

oświatowych  do udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkoły 

funkcjonujących w Gminie Koszęcin. Dotacje są wyliczane na podstawie kosztów 

utrzymania dziecka w publicznych przedszkolach – prowadzonych przez Gminę                         

i stanowią 75 % tych kosztów na każde dziecko. Tak więc, dotacja zwiększa się 

każdego roku wraz ze wzrostem kosztów utrzymania przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez Gminę Koszęcin.  

7.2 Prezentacja placówek oświatowych w Gminie Koszęcin: 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszęcinie 

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI: 

1.Ilość zatrudnionych osób:  74 

2.Ilość dzieci :  

  a)Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   -  395 

  b)Przedszkole Pod Dębem  - 85 

3.Ilość oddziałów : 

 a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   -  18 

 b)Przedszkole Pod Dębem   -   4 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KOSZĘCINIE 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Tabela 17 Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie 

2021 
Polsk
a [%] 

miejsco
wości 
do 20 
tyś. 

mieszka
ńców 
[%] 

Wieś  
[%] 

wojew
ództwo 

[%] 

powiat  
[%] 

gmina 
[%] 

Szkoła 
Podstawowa  

im. Jana 
Pawła II  

w Koszęcinie  
[%] Język polski 61 57 58 60,57 61,73 67 70 

Matematyka 47 43 44 46,74 45,52 51 54 

Język 
angielski 

67 62 59 66,98 63,94 66 72 
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Szkoła wypracowała najwyższy średni wynik wśród 27 szkół powiatu 

lublinieckiego. 

 

WAŻNIEJSZE PROJEKTY 

1.Współpraca międzynarodowa  . 

Realizacja projektów : 

a)Erasmus +  „European Green Planet Film Festival” (pozyskano 24 858 euro), 

b)Erasmus + “Be Supportive Mindful Active responsible tolerant” (pozyskano 20 332 

euro), 

c)Erasmus + “Climate emergency in Europe” (pozyskano 22 317 euro). 

Sporą część otrzymanych pieniędzy przeznaczono na doposażenie placówki. 

Pod koniec roku 2021 złożono nowy projekt  do program Erasmus + : “Digital Steps 

to C.C.C.". 

e)”Moje miejsce w świecie” w ramach program „POWER ponadnarodowa mobilność 

uczniów”. 

     Projekt ten uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych wniosków. 
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN .Projekt jest współfinansowany  
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 
 
2.Programy i projekty ogólnopolskie. 
 
a) Przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025 .Pozyskanie dofinansowania na  zakup książek do biblioteki szkolnej  oraz 

sprzętu komputerowego - kwota 4424 zł.      

b)Zdobycie głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie     plastyczno-cyfrowym  

"Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie"   .   Wpłynęło aż 2389 prac. 

Koszęciński projekt znalazł się w gronie 100 zwycięskich zespołów. Szkoła została 

wyposażona w mobilną pracownię komputerową - 16 laptopów oraz szafa do ich 

przechowywania i ładowania o wartości 36000 zł. 

c) Pozyskanie środków w wysokości 118 200 zł na realizację rządowego programu 

„Laboratoria Przyszłości”. 

d) Ogólnopolski program „Szkolny Klub Sportowy” – pozyskano  środki na 

finansowanie dodatkowych  zajęć sportowych dla uczniów. 

e) Udział w kampanii : „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

f) Realizacja programu „Archipelag Skarbów”. 

g) Udział w akcjach  „Szlachetna paczka” i „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 
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h) Obchody Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia . 

i) Udział w akcji „Noc Bibliotek 2021”. 

3.Programy i projekty lokalne. 

a) Projekt „Uczeń – badacz i odkrywca”  realizowany przy współpracy z 

Nadleśnictwem w Koszęcinie (kontynuacja innowacji pedagogicznej). 

b) Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (współpraca z Publiczną Poradnią 

Pedagogiczno-Psychologiczną w Lublińcu). 

c) Warsztaty dla rodziców –„Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnościach (po 

pandemii)” (współpraca z Publiczną Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w 

Lublińcu). 

d) Przeprowadzenie akcji wsparcia dla podopiecznych OTOZ Animals. Okienka życia 

dla królików i gryzoni, Stowarzyszenia Felis. 

e) Spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci i młodzieży – panem Marcinem 

Koziołem. 

f ) Zorganizowanie ciekawej lekcji przyrody i spotkania z hodowcą – „Cykl życia 

chrząszcza”. 

g) Realizacja programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 

 

ZAREJESTROWANE INNOWACJE I DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA: 

1.“Nauka słówek z Quizlet w nauczaniu zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym” . 
 
2.  “Ja w świecie zawodów” Ogólnopolski projekt edukacyjny wczesnej orientacji 
zawodowej dzieci. 
 

3. Projekt „Uczeń – badacz i odkrywca”  realizowany przy współpracy z 
Nadleśnictwem w Koszęcinie (kontynuacja innowacji pedagogicznej). 

4.Uruchomienie pracowni robotyki , w której realizowane są dodatkowe zajęcia 
rozwijające zainteresowania z zakresu programowania. 

KONKURSY (najważniejsze osiągnięcia)  

1.Międzynarodowe                                                                                                      
a)Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr   -  I miejsce ucznia.                            

b)Olimpiada matematyczna  Juniorów – zakwalifikowanie się  ucznia do II etapu 
(olimpiada w trakcie) .         
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2.Ogólnopolskie                                                                                                        
a)Ogólnopolski Konkurs Matematyczny OMJ – zakwalifikowanie się ucznia do II 
etapu.                  

b)Ogólnopolski konkurs plastyczno-cyfrowy organizowany przez Fundusze 
Norweskie i EOG  „O tym się wie” – nagroda główna dla szkoły .    

c)Ogólnopolski Konkurs InstalLogik III edycja 2021/2022 – trzech uczniów 
zakwalifikowało się do III etapu (konkurs w trakcie).                                                                                                                                 

3.Wojewódzkie                                                                                                                   
a) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki organizowany przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty– dwóch uczniów zakwalifikowało się do finału (konkurs w trakcie).                                      

b) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego organizowany przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty – jeden uczeń zakwalifikował się do finału (konkurs w 
trakcie). 

                                                                                                                                                           
4.Regionalne                                                                                                                     
a)Konkurs szachowy rejonu lubliniecko-tarnogórskiego –I miejsce szachiści młodsi , 
III miejsce szachiści starsi. 

b)Diecezjalny Konkurs Literacki z okazji 80 lecia męczeńskiej śmierci kleryka Alfonsa 
Mańki- II miejsce ucznia. 

c)Konkurs plastyczny „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”- dwóch uczniów 
uzyskało tytuł laureata. 

d)Rejonowe zawody w tenisie stołowym – II chłopców , V miejsce dziewcząt.                    

5.Powiatowe                                                                                                                       
a) Konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych –I i III miejsce uczniów . 

b) Konkurs profilaktyczno-przyrodniczy „Pamiętam o niezapominajce. Żyj w harmonii 
z przyrodą”- II i III miejsce uczniów . 

c)Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt i Chłopców – I miejsce dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci, I miejsce 
chłopców w kategorii Igrzysk Dzieci , II miejsce dziewcząt w kategorii Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.                                                                             

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

 

a)Współpraca z  jednostkami Policji: 
- prelekcje na temat bezpieczeństwa , 
-realizacja bieżących potrzeb 
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b)Współpraca z Domem Kultury im.Walentego Rozdzieńskiego w Koszęcinie: 
-organizacja uroczystości i akademii , 
-organizacja akcji wakacje i ferie w Gminie Koszęcin. 
 
c)Współpraca z Uniwersytetem III wieku w Koszęcinie : 
- udostępnianie sali gimnastycznej , 
- wspieranie działalności Uniwersytetu przez udział nauczycieli w zajęciach. 
  
d)Współpraca Z Gminną Biblioteką Publiczną w Koszęcinie : 
-wspólne opracowanie wystawy „Droga Górnego Śląska do Polski”. 
 
 e)Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Koszęcinie:   
- realizacja kampanii Trzeźwy Umysł , 
-wspieranie finansowe działań szkoły. 
 
f)Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lublińcu: 
-wydawanie opinii o uczniach dla potrzeb badań w Poradni, 
-konsultacje z pracownikami poradni w sprawach uczniów, 
-warsztaty dla rodziców „Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnościach”, 
-zajęcia integracyjne w klasach , 
-zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze przeciwdziałania wykluczeniu, 
-„Szkoła dla rodzicówi wychowawców” (cykl spotkań).  
 
g)Współpraca z Sądem Rejonowym w Lublińcu: 
- prowadzenie rozmów z kuratorami sądowymi i wzajemnie przekazywanie informacji 
o sytuacji uczniów oraz ustalenia dalszych działań wspierających , 
- wydawanie opinii o uczniach dla potrzeb Sądu . 
 
 h)Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu: 
- udział w spotkaniach organizowanych przez PCPR w celu dokonania oceny 
funkcjonowania rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad naszymi uczniami , 
- wydawanie opinii o uczniach ,  
- konsultacje  w sprawach uczniów. 
 
i)Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublińcu: 
- realizacja zadań związanych z pandemią . 
 
 

 
PRZEDSZKOLE POD DĘBEM W KOSZĘCINIE 

 

KONKURSY  

1. Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Moja wymarzona złota rybka” – wyróżnienie 

2 dzieci. 

2. Powiatowy Konkurs Profilaktyczno – Przyrodniczy pod hasłem: „Pamiętam                   

o Niezapominajce! Żyję w harmonii z przyrodą”. 
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PROJEKTY I AKCJE PRZEDSZKOLE POD DĘBEM: 

1. Kampania edukacyjno – informacyjna „Mogę zatrzymać smog – Przedszkolaku 

złap oddech” –  12 stycznia 2021r.Placówka otrzymała 2 oczyszczacze 

powietrza 

2. Projekt „Cegiełki zdrowia” wojewódzki program profilaktyki otyłości dzieci . 

3. Akcja „Szkoła do hymnu” pod patronatem MEN. 

4. Akcja „Szkoła Pamięta” pod patronatem MEN. 

5. Akcja „Mikołaj na Kresach” (organizacja zbiórki żywności i zabawek) - 

organizator Towarzystwo Patriotyczne Kresy. 

6. Akcja „Ile waży św. Mikołaj” 

7. Akcja „Kręć z Karolkiem” - zbieranie  nakrętek 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI: 

1. Teatr „Skrzat” z Krakowa- przedstawienia teatralne dla dzieci 

2. Zespół Parków Krajobrazowych w Kalinie – warsztaty przyrodnicze dla 

Przedszkolaków. 

3. Filharmonia Częstochowska – audycje umuzykalniające 

4. Koszęcińskie DPS-y – programy artystyczne dla pensjonariuszy, 

przekazywanie upominków wykonanych przez dzieci. 

5. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie – warsztaty czytelnicze. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadowie 
 

Charakterystyka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie: 

- ilość zatrudnionych osób: 41, w tym 28 pracowników pedagogicznych, ilość dzieci:          

w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie -  120  

w roku szkolnym 2020/2021, a 124 uczniów w roku szkolnym 2021/2022,  

w 8 oddziałach, a  w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie – ilość dzieci: 61 

w 3 oddziałach przedszkolnych. 

Szkoła Podstawowa została założona w 1929 roku. Mieści się ona przy głównej ulicy 

miejscowości.  
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Fotografia 21 Budynek Szkoły w Sadowie 

      

Fotografia 22 Budynek Przedszkola w Sadowie 

Przy budynku szkolnym mieszczącym się przy ulicy Powstańców Śląskich 

mieści się plac zabaw, parking oraz dwa boiska – jedno wielofunkcyjne o nawierzchni 

sztucznej oraz jedno piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Teren szkoły jest ogrodzony, 

a sam obiekt monitorowany.  

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie mieści się przy ulicy 

Spółdzielczej, nieopodal osiedla mieszkaniowego, kilkaset metrów od ulicy głównej. 

Założono  

je w roku 1977. Przedszkole jest jednostką składają się z trzech oddziałów liczących 

obecnie 61 dzieci. Przy budynku znajduje się ogrodzony plac zabaw z urządzeniami 

dostosowanymi do wieku dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest pięciu 

pracowników pedagogicznych oraz siedmiu pracowników niepedagogicznych.  



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

97 
 

Tabela 18 Liczba uczniów w poszczególnych klasach 

Szkoła Podstawowa im. 74 

Górnośląskiego Pułku Piechoty 

  

Oddział Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

1 11 20 

2 15 10 

3 20 16 

4 12 19 

5 11 11 

6 20 11 

7 16 20 

8 15 17 

Przedszkole im. Kubusia Puchatka   

Maluchy 18 18 

Średniaki 18 18 

Starszaki 25 25 

 

Do mocnych stron działalności Zespołu należą: 

➢ wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w której skład kadry wchodzą 

specjaliści tj. pedagog, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, tyflopedagog, 

➢ szkoła bezpieczna – zadbana, monitorowana, dbająca o reżim sanitarny  

w okresie pandemii Covid-19 

➢ wysokiej jakości baza dydaktyczna i wyposażenie szkoły, na bieżąco jest 

wzbogacana, 

➢ poziom dydaktyki i wychowania na wysokim poziomie, osiągnięcia uczniów  

w konkursach przedmiotowych, wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty  

(j. polski 59%, matematyka 53%, j. angielski 70%) 

➢ dobrze wyposażona biblioteka – czytelnia oraz stanowisko pracy 

multimedialnej, 

➢ spójne i jasne zasady oceniania – duże doświadczenie w wykorzystaniu 

systemu Oceniania Kształtującego, 

➢ szkoła kultywująca tradycje i patriotyzm, 

➢ szkoła posiada wiele certyfikatów, np. Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, 

Szkoła bez Przemocy, Przyjazna Szkoła, Pewniak – Pozytywna Energia  

w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł. Ponadto 

szkoła została odznaczona medalem Pro Memoria oraz Złotym Medalem 

Opiekuna Miejsc Pamięci, 

➢ wysoka jakość działalności samorządowej uczniów i wolontariatu, 

➢ udział w wielu programach promujących zdrowy styl życia, 
➢ zapewnienie równości szans edukacyjnych przez aktywną analizę pracy 

wszystkich uczniów, 
➢ wysoki poziom jakości współpracy z rodzicami, 

➢ organizowanie zajęć rozwijających zdolności i umiejętności uczniów, 
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➢ promowanie szkoły w środowisku lokalnym – strona internetowa, współpraca  

z lokalnym stowarzyszeniem, aktywny udział rodziców w szkolnych 

uroczystościach i akcjach, 

➢ współpraca z organizacjami i jednostkami tj. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, GOPS Koszęcin, Powiatowa Komenda Policji w Lublińcu, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 

 

 

Najważniejsze zadania 

➢ wyposażenie ucznia w wiedzę, umiejętności i poczucie własnej wartości 

konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, 

➢ tworzenie szkoły bezpiecznej w okresie pracy w reżimie sanitarnym w czasie 

światowej pandemii Covid-19 

➢ wychowanie ucznia pracowitego dążącego do osiągania postawionych przed 

nim celów, 

➢ uświadomienie uczniom ich prawo i obowiązków, dzięki którym funkcjonować 

będą w społeczeństwie, 

➢ uczenie szacunku do kultury i tradycji narodu polskiego, jednocześnie 

wychowanie w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów, 

➢ wychowanie ucznia myślącego kreatywnie i nieszablonowo, 

➢ nacisk na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, propagowanie wśród 

uczniów zdrowego stylu życia, 

➢ rozwijanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

➢ wychowanie obywatela świata znającego języki obce, jednocześnie 

świadomego swoich wyborów 

 

Najważniejsze wydarzenia 

Pomimo ograniczeń wywołanych światową pandemią Covid-19 szkoła realizuje wiele 

ciekawych i interesujących akcji i uroczystości 

Do najciekawszych wydarzeń roku 2021 należały: 

➢ organizacja uroczystości szkolnych tj. Walentynki, Dzień Matki, Dzień Sportu, 

Dzień Samorządności, bale karnawałowe, Pasowanie na czytelnika w trybie 

stacjonarnym, Sprzątanie Świata, Dzień Chłopaka, obchody Dnia Dziecka, 

Pasowanie na ucznia klasy I oraz wiele wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, 

➢ wysokiej jakości realizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 

➢ udział w akcjach i szkoleniach promujących zdrowe żywienie i promocję 

zdrowia fizycznego, 

➢ udział w wielu akcjach i projektach tj. Śniadanie Daje Moc, Zachowaj Trzeźwy 

Umysł, projekt wsparcia psychologicznego DEpresja, Lepsza Szkoła – sesje  

z plusem, Pierwsza pomoc ratuje życie, Moje miejsce na Ziemi, Zawody 

przyszłości, Bezpieczni w sieci, Projekt profilaktyczny „Cyberprzemoc”, Projekt 

historyczno-wychowawczy „Pamięć o żołnierzach”, Wakacje z MATZOO, 
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Ogólnopolski projekt English Special Days, projekt czytelniczy „Lekturki spod 

chmurki”, Razem na Święta, Ja w świecie zawodów, Zdrowo i Sportowo, Cała 

Polska czyta dzieciom, projekty techniczne Wąż i Marionetka, Klub Przyjaciół 

Bratka, Szlachetna Paczka,  

➢ udział w konkursach i olimpiadach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim, 

 

 

Migawki z życia Szkoły 

 

Fotografia 23 Kultywowanie pamięci o patronie szkoły 

       

Fotografia 24 Eksperymenty naukowe 

 

Fotografia 25 Dzień sportu 
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Fotografia 26 Bal karnawałowy 

 

Fotografia 27 Przedszkolaki dbają o zdrowie 

              

Fotografia 28 dzieci śiewają Hymn z całą Polską 
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Fotografia 29 Pasowanie na ucznia 

          

Fotografia 30 Zakończenie roku szkolnego 

 

 

Fotografia 31 Boisko wielofunkcyjne  
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Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzebiniu 

Charakterystyka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebiniu: 

 Zespół zatrudnia 60 osób, w tym 45 pracowników pedagogicznych i 15 pracowników 

obsługi. 

 Do szkoły podstawowej uczęszcza 299 uczniów, którzy uczą się  w 16 oddziałach. 

Do przedszkola chodzi 52 przedszkolaków, dla których zorganizowano 3 grupy 

wiekowe.     

Szkoła posiada: 

• 17 sal lekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i wymogów edukacyjnych,  

• 2 pracownie informatyczne, z których każda wyposażona jest w 13 stanowisk 

komputerowych,  

• 2 sale gimnastyczne wyposażone w sprzęt sportowy oraz małą salę do gimnastyki 

korekcyjnej. 

•  świetlica, w której dzieci mają możliwość pobytu od godz. 7:00 do 15:40. Zajęcia 

świetlicowe umożliwiają uczniom aktywne spędzanie czasu wolnego, pozwalają na 

rozwijanie zainteresowań, sprzyjają nawiązywaniu więzi koleżeńskich. 

Wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych                      

i w nauce.  

• Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej. W gabinecie 

wykonywane są badania przesiewowe, pomiary antropometryczne oraz badania 

ostrości wzroku. Uczniowie klas I-VI uczestniczą w szczotkowaniu zębów 

preparatem fluorkowym. Pielęgniarka udziela pomocy uczniom i pracownikom 

szkoły. Przeprowadza kontrolę Bloku Żywienia. Dba o wyposażenie apteczek, 

zajmuje się promocją zdrowia. 

• jadalnię z własnym zapleczem kuchennym,  

• bogato wyposażoną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, 

• salę konferencyjną.  

Teren szkolny zewnętrzny jest zagospodarowany i zabezpieczony.  

Szkoła wyposażona jest w wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny. 

Inwestycje i remonty w szkole: 

➢ pomalowano korytarze na I i II piętrze oraz obie klatki schodowe budynku nr II, 

➢ pomalowano pomieszczenie nr 2 w budynku II (sala historyczna) 

➢ pomalowano kuchnię, jadalnię i korytarz przy kuchni, 

➢ pomalowano część korytarza przy szatni, skuto zagrzybiony i położono nowy tynk  
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➢ wymieniono opierzenia kominowe na dachu budynku nr I  

➢ przy budynku II posadzono kolejne krzewy ozdobne oraz drzewa liściaste 

                

                                  

Fotografia 32 Pomalowana jadalnia 

                                            

 

 

 

    

 

                                                            

              

 

                         

Fotografia 33 Odnowione korytarze szkolne 
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Inwestycje i remonty w przedszkolu: 

• pomalowano kuchnię, łazienkę oraz pomieszczenia gospodarcze  

➢ wyremontowano korytarz, wymieniono drzwi 

 
                                                                                     

 

Programy, projekty, działania edukacyjne, prozdrowotne i profilaktyczne: 

• Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego finansowane 

przez jst: Uczniowie systematycznie rozpoznają swoje zainteresowania, pasje, 

swoje mocne i słabe strony oraz umiejętności kluczowe. Na zajęciach 

wykorzystywane są materiały edukacyjne i prezentacje dotyczące zawodów oraz 

zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.  W młodszych klasach zajęcia są 

urozmaicone przez działania praktyczne i warsztatowe takie jak: przyszywanie 

guzików, dekorowanie pierników i robótki ręczne. 

• Program działań ekologicznych „Myślę, więc nie śmiecę” 

W ramach projektu przeprowadzono zbiórkę żołędzi i kasztanów, odbyły się 

spotkania z leśnikami oraz pracownikami parku krajobrazowego. Odbyły się 

warsztaty ekologiczne. Przeprowadzono akcje: Sprzątanie świata, Dzień ziemi, 

sadzenie drzew, żywe lekcje w terenie.  

 

     
 

 

Fotografia 34 Korytarz w czasie remontu (po lewej) i po 
remoncie (po prawej) 

Fotografia 35 Sprzątanie świata (po lewej), Sadzenie drzew (pośrodku), Żywa lekcja przyrody (z prawej) 
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• Laboratoria przyszłości 

• Zachowaj trzeźwy umysł 

• Nawigacja w każdą pogodę 

• SKO 

• Sprzątanie świata 

• SadziMY 

 

Programy zrealizowane przez przedszkole:  

➢ program logopedyczny „Słucham i mówię”,  

➢ program nauki szachów „Fajne sprawy – szachowe zabawy”,  

➢ „Młody artysta. Inspiracje muzyczne oraz plastyczne”,  

➢ „Kraina smakosza”, przyrodniczo-eksperymentalny „Mali odkrywcy- Kraina 

Einsteina”,  

➢ edukacyjny program ogólnopolski ”Akademia Kici Koci’ ,  

➢ edukacja muzyczna. 

➢ Projekty edukacyjno – wychowawcze realizowane w przedszkolu: „Bursztyn”, 

„Drzewo”, „Banan”,  

 

 

 

Karta rowerowa 

Jak co roku nauczyciele szkoły umożliwili uczniom zdobycie karty rowerowej. 

Uczniowie klas V  zdali testy teoretyczne oraz egzamin praktyczny pod okiem 

instruktora nauki jazdy.  

 

 

 

 
➢ Powiatowy Turniej piłki nożnej o puchar Tymbarku (I miejsce) 
➢ Wojewódzki konkurs z matematyki ( 2 uczniów przeszło do 3  stopnia) 
➢ Wojewódzki konkurs z języka angielskiego  
➢ Poznajemy parki krajobrazowe Polski 
➢ Pomagamy i dokarmiamy 
➢ Kumate zwierzę, czyli płazy w moim parku 
➢ Diecejalny i Wojewódzki konkurs wiedzy biblijnej 

Fotografia 36 Zdobywanie uprawnień na kartę rowerową 
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Konkursy szkolne: 

• Pomagamy ziemi codziennie 

• Szkolny konkurs- 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

• Szkolny konkurs ukladania puzzli na czas 

• Konkurs plastyczno-czytelniczy ”Baśnie i legendy z całego świata” 

• Konkurs literacko-plastyczny „Kartka dla Pluszowego misia” 
 

   

Fotografia 37 I miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej 

 

Fotografia 38 konkurs przedmiotowy z matematyki                           

  Inne działania szkoły 

• Dzień życzliwości,  

• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,  

• Dzień bez przemocy, 

• Dzień bezpiecznego Internetu,                        

• Dobrze jemy ze szkołą na widelcu,  

• Gang Słodziaków,  

• Owoce w szkole,  

• Szklanka mleka, 
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Działania szkolnego koła wolontariatu. Przeprowadzono liczne działania i akcje 

charytatywne:  

• Jałmużna wielkopostna,  

• Góra Grosza, zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki,  

• darów dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich,  

• nakrętek na rzecz niepełnosprawnego chłopca,  

• karmy dla zwierząt. 
 

          

 

Coroczne wydarzenia szkolne  i środowiskowe:  

➢ Bal przebierańców,  

➢ Mikołaj w szkole 

➢ Odwiedziny starszych i samotnych mieszkańców Strzebinia w ich domach  

z życzeniami i drobnymi upominkami 

 

 

Fotografia 40 odwiedziny mieszkańców Strzebinia 

Fotografia 39 Migawki z akcji charytatywnych: akcja na rzecz dziewczynki z chorobą nowotworową, akcja na 
rzecz niepełnosprawnego Karola,  akcja zbierania karmy dla zwierząt dla OTZOZ Animals w Lublińcu- ZSP 
Strzebiń 
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Fotografia 41 Mikołaj w szkole 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rusinowicach 

 

Charakterystyka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach: 

- ilość zatrudnionych osób: 40, w tym 28 pracowników pedagogicznych,  

12 pracowników obsługi, 

-  ilość dzieci w Szkole Podstawowej w Rusinowicach- 133 uczniów w 8 oddziałach,    

a  w Przedszkolu – 42 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych. 

 

Praca Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach obejmuje następujące  

działania: 

➢ podnoszenie jakości i efektów kształcenia, 

➢ działania wychowawcze i opiekuńcze, 

➢ rozwijanie bazy dydaktycznej i lokalowej, 

➢ prawidłowe zarządzanie i organizację, 

O promocję i wizerunek Placówka dba poprzez: 

➢ głębokie osadzenie w środowisku i wrażliwość na potrzeby społeczności 

lokalnej, 

➢ prezentowanie swoich osiągnięć i dokonań, 

➢ organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, 

➢ pozyskiwanie przyjaciół i sojuszników, 

➢ rozbudzanie patriotyzmu; 

➢ pogłębianie poczucia więzi między członkami zespołu klasowego; 

➢ rozwijanie umiejętności kulturalnego zwracania się do innych i przyswajania 
form grzecznościowych;  

➢ kształtowanie nawyku sumiennego wykonywania powierzonych zadań 
edukacyjnych i organizacyjnych.  
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Promocja to wizerunek szkoły i przedszkola nie tylko podczas tak zwanych „otwartych 
dni”, ale przede wszystkim na co dzień. Aby szkoła, dyrektor, nauczyciele, uczniowie     
i absolwenci byli dobrze postrzegani w środowisku, wszyscy muszą na to pracować. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rusinowicach w 2021 r. realizował następujące 
działania w oparciu również o kierunki polityki oświatowej: 
 

➢ Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Przedstawienie rodzicom na początku roku szkolnego program obowiązujący 

na zajęciach : wychowanie do życia w rodzinie. 

Działania wychowawczo-profilaktyczne: 

✓ Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-
wychowawczych oraz natury psychologicznej; 

✓ Konsultacje z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami, wspólne 
prowadzenie rozmów z rodzicami; 

✓ Konsultacje z rodzicami , których dzieci przejawiają trudności 
wychowawcze, związane z motywacją do nauki, szczególne problemy 
natury psychicznej, związane z niskim poczuciem własnej wartości ;  

✓ Prowadzenie rozmów wychowawczych i wspierających z uczniami: na 
bieżąco zgodnie z pojawiającymi się trudnościami; 

✓ Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która 
obejmuje: konsultacje ze specjalistami dotyczące uczniów z 
orzeczeniami, realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej; 

✓ Działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw 
społecznych; 

✓ Przeprowadzenie zajęć w ramach zajęć specjalistycznych 
dotyczących m.in. komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania 
problemów rówieśniczych, szacunku, rozwiązywania konfliktów, 
zapobieganiu dokuczaniu i przemocy rówieśniczej, radzenia sobie  

✓ z emocjami i w nieprzyjemnych sytuacjach; 
✓ Opracowanie programów na zajęcia różnych form pomocy p-p: 

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, o charakterze 
terapeutycznym; 

✓ Wdrożenie programu rekomendowanego MEN Apteczka Skarbów na 
zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społecznych 

✓ Działania mające na celu wzrost świadomości radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach (pandemia, samoocena, słaba motywacja do 
nauki). Opracowanie i wysyłanie materiałów uczniom i rodzicom: 
>Jak zmotywować ucznia do nauki, 
> Sposoby na wzmocnienie samooceny, 
>Jak kontakt z naturą wpływa na dziecko, 
>100 pomysłów na zabawę z dziećmi w czasach pandemii. 
 

➢ Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 
✓ Prelekcja pedagoga „W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 
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                      narkotyki, dopalacze? Większości to nie interesuje. Dobra robota. 
✓ Prelekcja psychologa z PPPP dla rodziców: Jak dbać o zdrowie 

psychiczne dziecka w rodzinie- trudne etapy w rozwoju nastolatka. 
✓ Udział w "Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania". 

                     Nasze smutki-depresja? - kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" 
✓ Udział w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka 

PODAJ DALEJ- Lisek Ibisek "Sposób na wszystko, czyli jak radzą sobie 
osoby niepełnosprawnością ruchową." 

✓ Udział w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ- "Ważne dla mnie sprawy, czyli co jest dla mnie 
wartością"; "Każdy ma swoją szansę, czyli zdrowa rywalizacja". 

✓ Udział w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ- "Każdy ma w sobie talent, czyli jak dostrzec i rozwijać 
swoje zdolności". 

✓ Udział w konkursie językowo-plastycznym Kartka bożonarodzeniowa  
                     z życzeniami w   języku angielskim/niemieckim. 
       
            
 

➢ Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

           Wizyta w Muzeum Edyty Stein w ramach dwudniowej wycieczki do Pawełek. 
           Wycieczka szkolna do pracowni plastyczno-ceramicznej "Czarodziejska 
           Zagroda"  w Kuźnicy Starej. 
           Wycieczka dwudniowa do Krasiejowa.  
           Uroczyste odśpiewanie hymnu o godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji " 
           Szkoła do hymnu". 
           Zapoznanie uczniów z wystawą IPN z projektu 1981r. w ramach 
           realizowanego projektu  „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” 
           Wycieczka do kina w Lublińcu na seans "Mikołaj w każdym z nas 2". 
           Mikołajki- spotkanie z Mikołajem, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek. 

 

➢ Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 

pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

Monitorowanie na bieżąco samopoczucia swoich wychowanków. Uczniowie  

i rodzice wiedzą, że mogą korzystać z pomocy pani pedagog lub psycholog. 

           Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów. 
           Gazetka na korytarzu z historyjkami poprawiającymi humor. 
           Na lekcjach rozsądne korzysta się z TIK. 
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           Uczniowie nie mogą na terenie placówki korzystać z telefonów komórkowych. 
            Wprowadzenie zasad „Kształtowania umiejętności szkolnych słuchanie”,  

          „Proszenia o pomoc” na lekcjach. 

           Przestrzeganie ustalonych zasad przez klasę, stosowanie  różne formy zajęć 

           integracyjnych: wspólne wycieczki, spacery, zespołowe zajęcia 

           sportowe. Stwarzanie warunków do pozytywnej motywacji. 

➢  Klasy uczestniczyły w następujących spotkaniach profilaktycznych:  
✓ Apele nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią, przestrzeganie zasad ruchu 

drogowego, zachowania na przejeździe niestrzeżonym, parkowanie i 
zamykanie rowerów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii i dni 
wolnych od nauki. 

✓ Prelekcja  z policjantem – nowe zasdy ruchu drogowego, bezpieczny 
odpoczynek wakacyjny. Znakowanie rowerów. 

✓ „Archipelag skarbów” udział klasy VIII – wyjazd do Domu Kultury w 
Koszęcinie. 

✓ Pogadanka  nt cyberprzemocy. 
✓ W ramach „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbyły się spotkania, na 

początku i końcu roku szkolnego nt „Znam swoją wartość” oraz pasji 
życiowych.  

✓ Warsztaty dla uczniów kl. VII  z panią psycholog nt „Jak się czuję w mojej 
klasie”, Cyberprzemoc. 

✓ Spotkania z pedagogiem szkolnym : ankieta nt czynników ryzyka, 
bezpieczeństwo w szkole, Kształcenie umiejętności szkolnych – słuchanie, 
Planowanie pracy ucznia, Jak się uczę – analiza osiągnięć z przedmiotów, 
Netykieta, Dokuczanie, Dlaczego warto dbać o dobry nastrój?,  Jak być 
odpowiedzialnym uczniem?, Samoocena podczas zdalnego nauczania, 
Rozpoznaję swoje umiejętności wykonawcze – kwestionariusz dla nastolatka, 
Godność osobista – jako nienaruszalne dobro człowieka, Naruszenie dóbr 
osobistych w Internecie, Zasady etykiety w sieci i poczcie elektronicznej, 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  Cyberprzemoc, Planowanie pracy, Uczeń pod 
wpływem środków uzależniających na terenie szkoły, Co to jest stres-jak 
sobie z nim radzić?, O dyskrecji i moralnym pięknie w przyjaźni, Jak 
zachować się podczas ataku psa? 

✓ Pogadanki wychowawców na temat skutków przemocy w rozwiązywaniu 
konfliktów rówieśniczych- nieoceniona rola dialogu, pomoc koleżeńska. 

.  
➢ Uczniowie uczestniczyli w następujących wyjazdach: 

 
✓ Wycieczka rowerowa: „Leśne źródełko-Krywałd”. 
✓ Wycieczka biwakowa: „Pawełki”. 
✓ Wyjazd do Teatru w Częstochowie na spektakl „Trzy świnki”. 
✓ Wyjazd do kina w Lublińcu na film „Mikołaj w każdym z nas”. 
✓ rajd rowerowy do Kokotka i na Posmyk z elementami wspinaczki sportowej 

i ogniskiem integracyjnym klasę. 

✓ Wyjazd do Krupskiego Młyna na ściankę wspinaczkową oraz spływ 
kajakowy, który zakończył się w Żędowicach na terenie Młynu Bombelka. 

✓ Wycieczka szkolna do kina w Częstochowie  na film  –„Krudowie 2” 
✓ Wycieczka szkolna do kina  w  Lublińcu na film –„Gdzie powstają sny?” 
✓ Wycieczka rowerowa-integracyjna do Kokotka z okazji Dnia Dziecka 
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➢ Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych: 

Pasowanie na ucznia, Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Kropki, 
Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Dyni, 
Europejski Dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania, Święto Niepodległości, 
Klasowe Andrzejki, Mikołajki, Wigilie Klasowe, Światowy Dzień Książki, 
Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Udział w akcji ogólnopolskiej „Szkoła do hymnu”. 

 
➢ Uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach: 

✓ IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” – etap szkolny. 
✓ IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii – etap wojewódzki 
✓ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – etap szkolny 
✓ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – II etap  
✓ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – etap szkolny 
✓ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – II etap  
✓ Sskolny Konkurs Literacki „Limerycznie o szkole”. 
✓ Szkolny Konkurs Językowo-Plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa  

z życzeniami w języku angielskim/niemieckim”. 
✓ Wojewódzki Konkurs Literacki „Stan wojenny we wspomnieniach naszych 

bliskich”. 
✓ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nie dla Uzależnień”. 

 
➢ W szkole realizowano również różne programy i projekty: 

✓ Program „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Trzymaj formę”, 
„Bieg po zdrowie”. 

✓ program „Pierwsza pomoc”, akcja „Góra grosza”, akcja „Zbiórka karmy dla 
podopiecznych z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony zwierząt                   
w Lublińcu”.  

✓ „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.  
✓ „Bo na święta mi się zdaje, każdy chce być Mikołajem”(zbiórka darów dla 

  hospicjum).  
 

➢ W szkole realizowano są innowacje pedagogiczne: 
✓ „Wir spielen beim Deutschlernen - Nauka języka niemieckiego poprzez 

zabawę”. 
✓ „Oswajamy obce słówka – nauka słownictwa z języka angielskiego przy 

pomocy programu Insta.Ling”. 
 

➢ W szkole zostały pozyskane środki finansowe na pomoce dydaktyczne  
z programów rządowych MEN: 
✓ „Laboratoria przyszłości”. - 60.000,00 zł 
✓ „Rezerwa oświatowa”. – 59.000,00 zł 

 
➢ Zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Rusinowicach:  

 
Dzieci chętnie poznają tajniki gry w szachy, które wpływają na ich 
wszechstronny rozwój. Zajęcia mają na celu:  
✓ Przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na piękno tej gry.  
✓ Wspieranie rozwoju analitycznego myślenia oraz zwiększenie cierpliwości, 
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wytrwałości i koncentracji uwagi 
✓ Ćwiczenie pamięci oraz umiejętności analitycznego myślenia. 
✓ Wdrażanie do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy szachowej. 
✓ Wspieranie rozwoju twórczości, intuicji i umiejętności podejmowania 

decyzji 
✓ Wspieranie wychowania zgodnego z normami społecznymi. 
✓ W miarę możliwości wspieranie uczniów w zdobywaniu kategorii 

szachowych przez najbardziej zainteresowane dzieci. 
✓ Rozwijanie zainteresowania szachami jako dziedziną sportową. 
✓ Wzbudzanie potrzeby przestrzegania zasad fair play podczas gry. 
✓ Rozwijanie inteligencji: interpersonalnej, matematyczno-logicznej, 

                 kinestetycznej i wizualno-przestrzennej. 
           Podczas zajęć wykorzystywane były następujące środki technodydaktyczne: 

podręcznik "Grajmy w szachy. Materiały szkoleniowe dla najmłodszych" 
Magdalena Zielińska, karty pracy - szablony z ćwiczeniami, blankiety do 
zapisu partii, zestawy do gry w szachy (plansza, figury), szachy 
demonstracyjne, zestaw interaktywny (tablica, laptop), komputer z dostępem 
do Internetu 
 

➢ W przedszkolu grupa Pszczółek liczyła 25 dzieci: 9 dziewczynek i  16 
chłopców. Grupa „Wiewióreczki” liczyła 16 dzieci: 9 chłopców i 7 
dziewczynek.  

         Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie opierała się na realizacji treści  
         zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" M. 
         Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej oraz „Podstawy 
         Programowej Wychowania Przedszkolnego". Główny cel pracy to 
         wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 
         potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym, 
         kulturowym, przyrodniczym, z jednoczesnym przygotowaniem dzieci do 
         podjęcia nauki w szkole.  
 

➢ Przedszkolaki uczestniczą w takich zajęciach jak: logopedia, religia, język 
angielski, szachy, dogoterapia, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z 
psychologiem.  

   
➢ Dzieci brały udział w takich wydarzeniach jak:  

Międzynarodowy Dzień Kropki, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień 
Chłopaka, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 
Origami, Dzień Niepodległości, Dzień Kolejarza, Dzień Postaci z Bajek, 
Święto 11 Listopada, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Górnika, Mikołajki, 
Powitanie Pani Zimy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kubusia Puchatka, Bal 
karnawałowy, Dzień dinozaura, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Śniadanie 
wielkanocne, Dzień Ziemi, Majowe obchody, Spotkanie z krawcową, wizyta 
strażaków z OSP Rusinowice, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Dzień 
Pszczoły-zwiedzanie pasieki, Zakończenie Roku Szkolnego. 

          Dzieci angażowały się w akcje dokarmiania ptaków zimą oraz zbiórkę dla 
          zwierząt przebywających w Schronisku w Miedarach. Dzieci brały udział 
          w wielu konkursach m.in. „Pamiętam o niezapominajce! Żyję w harmonii  
          z przyrodą.”, „Moja ulubiona postać bajkowa”, „Kolorowa łąka”. 
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➢ Przez cały rok dzieci doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć 
plastycznych i technicznych, poprzez gniecenie i darcie papieru, lepienie  
z plasteliny, wycinanie, rysowanie, wydzieranie, malowanie. Wychowankowie 
kształtowali sprawność ruchową, podczas zajęć gimnastycznych, zabaw 
ruchowych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.  
 

➢ W grupie starszaków kładziono szczególny nacisk na: 
✓ Kształtowanie umiejętności społecznych. 
✓ Kształtowanie czynności samoobsługowych. 
✓ Wspomaganie rozwoju mowy. 
✓ Wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
✓ Kształtowanie sprawności fizycznej. 
✓ Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo. 
✓ Wychowanie przez zabawę twórczą. 
✓ Zabawy rytmiczne. 
✓ Ćwiczenie podstawowej umiejętności manualnej  
    oraz umiejętności słuchania. 
✓ Problematykę bezpieczeństwa. 
✓ Rozwijanie zainteresowań plastycznych. 
✓ Wychowanie patriotyczne, poznawanie tradycji narodowych i rodzinnych 

 
➢ W ciągu całego roku w grupie młodszej udało się osiągnąć wiele 

sukcesów, są to: 
✓ Wzorowe przejście przez okres adaptacyjny. 
✓ Coraz większa samodzielność dzieci w codziennych czynnościach. 
✓ Przyswojenie  zaplanowanych  treści edukacyjnych.  
✓ Postępy w rozwoju malej i dużej motoryki. 
✓ Przyjazna, rodzinna atmosfera w przedszkolu. 
✓ Dobry kontakt z rodzicami. 

. 
 

 
Fotografia 42 Zajęcia szachowe w przedszkolu 
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Fotografia 43 Zajęcia szachowe w przedszkolu 2 

 
Fotografia 44 Dzień kropki w klasie pierwszej 

 
Fotografia 45 Dzień Dyni w klasie pierwszej 
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Fotografia 46 Wycieczka klas I-III do Pracowni Ceramiki i Sztuk Wszelakich „Czarodziejska Zagroda” w Kuźnicy 

Starej 

 

 
Fotografia 47 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 
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Fotografia 48 Światowy Dzień Uśmiechu w klasach I-VIII. 

 
Fotografia 49 Dzień Pluszowego Misia w klasie pierwszej 
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Fotografia 50 Projekt: Przygoda z Liskiem Ibiskiem w klasie pierwszej 

 
Fotografia 51 Projekt: Przygoda z Liskiem Ibiskiem w klasie drugiej 

 

 

 

Informacja dotycząca funkcjonowania niepublicznych placówek 

oświatowych na terenie Gminy Koszęcin 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Koszęcin funkcjonowało 5 przedszkoli 

niepublicznych, oraz 1 niepubliczna szkoła podstawowa: 

➢ Przedszkole u Cioci Mariolki Mariola Bodora, 42-286 Koszęcin ul. Leśna 2 
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➢ Muzyczne Przedszkole nr 1 im. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus, 42-286 
Koszęcin, ul. Dąbrówki 75 

➢ Przedszkole Integracyjne „EKOLUDEK”, 42-700 Rusinowice, ul. Polna 2a 
➢ Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”, 42-288 Strzebiń, ul. Wojska 

Polskiego 7, 
➢ Przedszkole „Leśne Ludki”, 42-288 Strzebiń ul. Brzozowa 2 
➢ Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”, 42-286 Koszęcin, ul. Leśna 2 

 
 

 

 

Liczba uczniów w latach 2020-2021 z podziałem na poszczególne niepubliczne 

placówki oświatowe przedstawia tabela nr 19 

Tabela 19 Liczba uczniów w poszczególnych placówkach niepublicznych 

L.p Nazwa placówki oświatowej Liczba uczniów w placówce w roku: 

2020 
(według danych  

na dzień 30.09.2020 r.) 

2021 
(według danych  

na dzień 30.09.2021 r.) 

1. Przedszkole u Cioci Mariolki, Mariola 
Bodora, 42-286 Koszęcin ul. Leśna 2 
 

60 62 

2. Muzyczne Przedszkole nr 1 im. Św. 
Tereski od Dzieciątka Jezus 
42-286 Koszęcin ul. Dąbrówki 75 
 

47 45 

3. Przedszkole Integracyjne „EKOLUDEK”, 
42-700 Rusinowice,     ul. Polna 2a 
 

42 37 

4. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” 
42-288 Strzebiń ul. Wojska Polskiego 7 
 

25 23 

5. Punkt Przedszkolny „Leśne Ludki” 
42-288 Strzebiń ul. Powstańców 
Śląskich 34 
 

57 69 

6. Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” 
42-286 Koszęcin ul. Leśna 2 
 

74 83 
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Wysokość przekazanej dotacji dla placówek oświatowych w roku 2020 oraz 2021,  

z podziałem na poszczególne placówki przedstawia tabela nr 20  

Tabela 20 Wielkość dotacji z budżetu gminy dla poszczególnych placówek niepublicznych 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Kwota dotacji przekazanej placówce 
 w roku: 

2020 2021 

1. Przedszkole u Cioci Mariolki, Mariola 
Bodora 
42-286 Koszęcin ul. Leśna 2 
 

727 416,67 zł 759 417,26 zł 

2. Muzyczne Przedszkole nr 1 im. Św. 
Tereski od Dzieciątka Jezus 
42-286 Koszęcin ul. Dąbrówki 75 
 

525 658,43 zł 605 724,53 zł 

3. Przedszkole Integracyjne „EKOLUDEK” 
42-700 Rusinowice ul. Polna 2a 
 

872 631,11 zł 981 579,52 zł 

4. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” 
42-288 Strzebiń ul. Wojska Polskiego 7 
 

295 064,99 zł 291 306,19 zł 

5. Przedszkole „Leśne Ludki” 
42-288 Strzebiń ul. Brzozowa 2 
 

88 951,80 zł 605 357,69 zł 

6. Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” 
42-286 Koszęcin ul. Leśna 2 
 

1 011 005,22 
zł 

1 117 533,01 zł 

 

Łączna wysokość dotacji przekazanej niepublicznym placówkom w 2021 roku 

wynosiła 4 360 918,20 zł, natomiast w roku 2020 wysokość przekazanej dotacji                                              

wyniosła: 3 520 728,22 zł. 
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8. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE KOSZĘCIN 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZĘCINIE 

 

Rysunek 3 Struktura organizacyjna GOPS 

8.1. POMOC SPOŁECZNA 

 

W 2021 roku w dziale Pomocy Społecznej wydano 425 decyzji 

administracyjnych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej przysługuje rodzinom/osobom spełniającym 

kryterium dochodowe, u których występuje co najmniej jedna z przesłanek 

znajdujących się w poniższej tabeli. W ubiegłym roku tutejszy Ośrodek Pomocy 

Społecznej pomocą objął 137 rodzin (tj. 225 osób). Poniżej przedstawiono powody, 

dla których przyznano pomoc w roku 2021. 

 

Tabela 21 Powody udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w roku 2021 - opracowanie własne 

Powody udzielenia pomocy rodziny osoby 

ubóstwo 67 103 

bezrobocie 41 95 

wielodzietność 13 66 

problem alkoholowy 10 15 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 
rodzina niepełna 

12 36 
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bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 

22 68 

niepełnosprawność 52 83 

długotrwała choroba 40 81 

bezdomność 2 2 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

2 2 

potrzeba ochrony macierzyństwa 17 82 

sieroctwo 0 0 

zdarzenia losowe 2 5 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie: 

• zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i pomocy w naturze (104 

decyzje) – tj. 169 osób/rodzin na kwotę 69 741 zł 

• odpłatności za dożywianie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” (43 

decyzje) – tj. 35 dzieci, 3 084 posiłków na kwotę 12 834 zł, 4 dorosłych (977 

posiłków) na kwotę 16 608 zł 

• zasiłków stałych (38 decyzji) – tj. 36 osób na kwotę 179 987 zł 

• zasiłków okresowych (63 decyzji) – tj. 25 rodzin na kwotę 55 600 zł 

• usług opiekuńczych (14 decyzji) 

• skierowań oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (24 decyzji) 

– tj. 11 osób na kwotę 191 635 zł 

• potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (17 decyzji) 

• dodatków mieszkaniowych (34 decyzje) – tj. 22 rodzin na kwotę 62 191,27 zł 

(w tym 1 610,04 zł w ramach dopłat do czynszu) 

• dodatków energetycznych (14 decyzji) – tj. 7 rodzin na kwotę 1 014,57 zł 

• stypendiów szkolnych (22 decyzje) – tj. 17 uczniów na kwotę 11 511,85 zł 

• zasiłków szkolnych (1 decyzja) – tj. 1 uczeń na kwotę 620,00 zł 

 

Do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zalicza się również praca asystenta 

rodziny. W tutejszym Ośrodku z klientami pracuje jeden asystent rodziny, a z jego 

pomocy w ubiegłym roku skorzystało 10 rodzin. Rodziny objęte pracą asystenta 

borykały się przede wszystkim z problemami natury wychowawczej oraz 

nieporadnością w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.  
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W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 

8 osób, polegające na wsparciu w codziennych czynnościach, podawaniu posiłków 

i pomocy w formie zakupów. Łącznie wykonano 1806 godzin usług. Koszty usług 

opiekuńczych wyniosły 71 393 zł   

8.2. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

W 2021 roku w dziale Świadczeń Rodzinnych wydano 2103 decyzji 

administracyjnych i informacji o przyznaniu świadczenia 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych wydał decyzje dotyczące: 

▪ zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (235 decyzji) 

▪ zasiłków pielęgnacyjnych (116 decyzji) 

▪ świadczeń pielęgnacyjnych (37 decyzji) 

▪ jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (88 decyzji) 

▪ Świadczenie “Za życiem” (2 decyzje) 

▪ nienależnie pobranych świadczeń (20 decyzji) 

▪ zmieniające lub uchylające dot. świadczeń rodzinnych ( 250 decyzji) 

▪ uznające dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacji (1 decyzja) 

▪ świadczeń z funduszu alimentacyjnego (42 decyzje) 

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje rządowy Program „Rodzina 500+”, w ramach 

którego w ubiegłym roku podjęto następujące działania: 

 

▪ sporządzono 1308 informacji o przyznaniu świadczenia 

▪ wydano 4 decyzje o odmowie świadczenia  

 

 

Ponadto w Ośrodku mieszkańcy Gminy wnioskować mogą o wydanie Karty Dużej 

Rodziny, przysługującej rodzinie z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 
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Karta jest wydawana bezpłatnie rodzicom – dożywotnio, natomiast dzieciom do 

ukończenia nauki lub do końca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całej 

Polski. W ubiegłym roku GOPS w Koszęcinie wydał 197 kart tradycyjnych (111 – 

rodzicom i 86 - dzieciom) oraz 131 kart w formie elektronicznej, łącznie karty otrzymały 

49 rodzin.  

 

 

W związku z możliwością skorzystania przez mieszkańców z Programu „Czyste 

Powietrze”, pracownicy GOPS w roku 2021 wydali 88 zaświadczeń o dochodach dla 

osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu. 

8.3. KSIĘGOWOŚĆ 

 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie w 2021 roku wyniósł 19 943 054,56 

zł, wykonanie 19 408 448,63 zł. Koszty utrzymania Ośrodka stanowiły łączną kwotę 

1 268 572,76 zł. 

 

8.4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA 

Od 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie jest realizatorem 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. w ramach którego w ubiegłym 

roku realizowano program profilaktyczny rekomendowany “Archipelag skarbów” dla 

wszystkich uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Gminy Koszęcin. 

W 2021 roku w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pracownicy socjalni objęli wsparciem 9 

rodzin z terenu Gminy Koszęcin, wzięli udział w czterech posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz w piętnastu grupach roboczych w związku z prowadzonymi 

procedurami Niebieskich Kart. W celu przeciwdziałania przemocy na terenie naszej 

Gminy pracownicy socjalni współpracują m.in. z policją, zespołem kuratorskiej służby 

sądowej, psychologami i pedagogami szkolnymi oraz Gminną Komisją ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). Jest to krajowy program 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

W porozumieniu z Bankiem Żywności, w ubiegłym roku pracownicy Ośrodka 

realizowali przedmiotowy Program przekazując ponad 19,5 tony żywności najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom Gminy Koszęcin. Taką pomoc uzyskało 428 osób. 

Działanie pracowników GOPS polegało na przygotowaniu oraz wydaniu 1962 paczek  

z produktami, tj. cukier, olej, mleko, ser, makaron, ryż, kasza gryczana, powidła itp. 

Trwająca pandemia zmusiła do podjęcia nowych, dogodnych dla beneficjentów 

czynności. W kryzysowych momentach pandemii pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wraz z wolontariuszami przygotowywali paczki z produktami 

żywnościowymi, aby zapewnić bezpieczne warunki odbioru dystrybuowanej żywności. 

                  
 

 
 

 

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie od lat funkcjonuje Punkt 

Pomocy Rodzinie. W tym miejscu mieszkańcy Gminy Koszęcin mają możliwość 

skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Mieszkańcy Gminy Koszęcin 

bardzo chętnie korzystają ze tej formy wsparcia. 

 

Rok 2021 był czasem kontynuacji procedur wdrożonych w związku z epidemią wirusa 

COVID-19. Społeczeństwo w dalszym ciągu wymagało wzmożonej troski w sprawach 

codziennego funkcjonowania. Pracownicy GOPS udzielali wszelkich niezbędnych 

informacji oraz wskazówek w sytuacjach wystąpienia problemów oraz nieporadności 

mieszkańców naszej Gminy. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną oraz Policją szczegółowo monitorowano potrzeby każdej osoby 

przebywającej na kwarantannie lub izolacji domowej. Wsparcie polegało na 

zorganizowaniu żywności bądź lekarstw, pomocy psychologicznej czy także pomocy 

w załatwieniu priorytetowych spraw życia codziennego. Mieszkańcy Gminy Koszęcin 

każdorazowo byli także informowani o możliwościach dostarczania do miejsc 

odbywania izolacji i kwarantann produktów żywnościowych czy ciepłych posiłków przez 

okoliczne sklepy i restauracje. 

Fotografia 52 Dystrybucja żywności 
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W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii Ośrodek Pomocy Społecznej 

kontynuował rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Program Wspieraj Seniora to 

akcja, której założeniem jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do 

mieszkań osób starszych, aby ze względu na ich bezpieczeństwo ograniczyć 

konieczność ich wychodzenia na zewnątrz podczas pandemii. Tutejszy Ośrodek 

Pomocy Społecznej przystąpił do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów 

delegując pracowników do pomocy osobom starszym i schorowanym szczególnie 

narażonym na zachorowanie. Pracownicy GOPS każdego dnia byli do dyspozycji 

samotnych seniorów wymagających wsparcia. Działania Ośrodka polegały między 

innymi na zrobieniu oraz dostarczeniu zakupów czy posiłków, realizacji recept oraz 

dostarczeniu lekarstw do miejsca zamieszkania, dowozu opału, organizacji wszelkich 

spraw wymagających wyjścia z domu, czy także zapisu oraz transportu na szczepienia. 

W 2021 roku pomocą objęto 4 seniorów. Poprzez dedykowany portal internetowy do 

pomocy w ramach Programu zgłosiło się 3 wolontariuszy. 

        

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie jako jeden 

z nielicznych, przystąpił do realizacji świadczenia w formie „Dopłat do czynszu”. 

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, 

w ubiegłym roku weszły w życie przepisy o „dopłatach do czynszu” umożliwiające 

przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci 

ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych 

powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. By skorzystać z przedmiotowego 

wsparcia należało spełnić szereg warunków. Po pomoc w postaci dopłat do czynszu 

sięgnęła jedna rodzina zamieszkująca teren Gminy Koszęcin. Dopłaty do czynszu 

wypłacono w łącznej wysokości 1 610,04 zł. 
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9. KULTURA W GMINIE KOSZĘCIN 

 

Instytucje Kultury w Gminie Koszęcin:  

 

• Dom Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie 

• Dom Kultury w Strzebiniu 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie 

 

9.1. Dom Kultury im. W. Roździeńskiego, ul. Sobieskiego 11 a  
w Koszęcinie 

Dom Kultury w Koszęcinie jest instytucją upowszechniania kultury działającą na 

podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Statutu 

instytucji upowszechniania kultury – Dom Kultury w Koszęcinie. 

Stan zatrudnienia w Domu Kultury im. W. Roździeńskiego na koniec roku 2021r.  

to 5 osób: dyrektor, główny księgowy, starszy instruktor, pracownik gospodarczy, 

woźny-palacz. 

 

Główne kierunki, w jakich Dom Kultury realizował w 2021 r. swoje zadania statutowe, 
to: 

•  prowadzenie kółek / sekcji, 

•  organizowanie turniejów, konkursów i festiwali, 

•  organizowanie imprez kulturalnych, 

•  współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

•  pozyskiwanie środków w ramach projektów i konkursów, sponsorów 

•  inwestycje oraz remonty i modernizacja bazy lokalowej. 

W zajęciach sekcji, kół zainteresowań, których w 2021 r. było 10, uczęszczało ponad 

250  osób w każdym wieku. Działalność sekcji w 2021r. była prowadzona zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z zachowaniem reżimu sanitarnego  

i przestrzeganiem wymogów zawartych  w przepisach prawa. 

 

Wykaz zespołów i sekcji działających w Domu Kultury im. W. Roździeńskiego  

w Koszęcinie: 

➢ sekcja baletowa - grupa „Tuptusie”, grupa „Chochliki,  grupa „Mini Miraż”, grupa  

„Miraż”  

➢ chór“Lutnia”,  

➢ grupa „AleTEATЯ”, 

➢ zajęcia plastyczne „Ekspresja kolorów”, 

➢ sekcja szachowa / 2 grupy/, 

➢ zajęcia astronomiczne, 
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➢ Uniwersytet Trzeciego Wieku:  język angielski, język niemiecki, zajęcia z 

rękodzieła artystycznego, zajęcia plastyczno-malarskie, gimnastyka 

rekreacyjna, ćwiczenia w basenie. 

 

Na dzień 31.12.2021 r.  zajęcia odbywały się stacjonarnie.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 53 Zajęcia szachowe "Szachowe ludki" - uczestnicy w Domu Kultury 

Fotografia 54 Zajęcia plastyczne „Ekspresja kolorów„ 
- prace uczestników zajęć 
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➢ Organizacja turniejów, konkursów i festiwali 
 
Celem organizowanych przez Dom Kultury przeglądów, turniejów i festiwali jest 

stworzenie aktywnym artystycznie mieszkańcom naszej gminy możliwości prezentacji 

swoich umiejętności oraz porównania – konkurowania z innymi miłośnikami danego 

zagadnienia. 

Konkursy umożliwiają szczególnie młodym ludziom możliwości pokazania się przed 

większą publicznością oraz reprezentowania gminy podczas konkursów powiatowych 

i wojewódzkich jest to również promocja gminy Koszęcin. 

W roku 2021 konkursy i turnieje o zasięgu lokalnym i regionalnym nie odbyły się. 

➢ Imprezy kulturalne, w tym obchody świąt i rocznic 

Ważną częścią zadań realizowanych przez placówkę kulturalną jest organizowanie 

imprez towarzyszących obchodom świąt, organizowanie imprez okolicznościowych, 

koncertów wykonawców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. 

 

➢ Najważniejsze imprezy zorganizowane przez Dom Kultury w 2021 r.: 
 
✓ 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 12 stycznia 2021 r. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 55 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 
wolontariusze 
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✓ Półkolonie w Gminie Koszęcin -  5 - 9 lipca 2021r., 19 - 23.07.2021 r. 
 

 
 

 
✓ Wakacje w Gminie Koszęcin 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

✓ Wernisaż wystawy pn: „Szukam właściwych słów” – 6 października 2021r. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fotografia 56 Półkolonie w Gminie Koszęcin – zajęcia sportowe 

Fotografia 57 Wakacje w Gminie Koszęcin - zajęcia z szydełkowania, zajęcia w 

obserwatorium 

Fotografia 58 Prace autorstwa Marii Kurtz 
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✓ Spektakl w wykonaniu grupy „AleTEATЯ” pt:” Pigmalion” - 22 i 24 października 
2021r., 21 listopada 2021r. 
 

 

 
 

✓ Koncert pt: „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” - 7 listopada 2021r. 
 

  

 
 

✓ Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji odzyskania Niepodległości -  
10 listopada  2021r. 

 

  

 

Fotografia 59 „Pigmalion” – grupa teatralna 
„AleTEATЯ” 

Fotografia 60 „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” – 
występów 

Fotografia 61 Koncert patriotyczny – występ 
artystów 
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✓ Spektakl w wykonaniu grupy „AleTEATЯ” pt: ”Gość Oczekiwany”-  
19 grudnia 2021r.  

 

 

➢ Współpraca ze środowiskiem 

Dom Kultury udziela wsparcia wszelkim inicjatywom kulturalnym i społecznym 

podejmowanym na ternie gminy Koszęcin. Pomoc placówki polega na koordynacji 

działań, promocji lokalnych twórców, organizatorów życia kulturalnego. Udostępniamy 

nieodpłatnie pomieszczenia na imprezy, spotkania, szkolenia organizowane przez 

stowarzyszenia, związki, szkoły, przedszkola. Istnieje stała   

i wielostronna współpraca Domu Kultury z kołami i związkami tj: Koło Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Koszęcinie zrzeszone w Polskim Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów   w Lublińcu, Polski Związek Wędkarski – Koło Koszęcin nr 61 

podległy Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu – Okręg Częstochowa, Koło Gospodyń 

Wiejskich  w Koszęcinie  podległe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Lublińcu . 

Wszystkie w/w organizacje korzystają również ze sprzętu należącego do instytucji. 

 

➢ Działalność usługowa 

W celu uzupełnienia środków na działalność bieżącą, instytucja, realizując zadania 

statutowe, prowadzi usługową działalność zarobkową. Placówka dzierżawi lokale 

Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

Wynajmowane są również inne pomieszczenia DK jednorazowo w celu 

przeprowadzenia konferencji, zebrań, szkoleń, prezentacji. Świadczy usługi                      

w zakresie impresariatu artystycznego, wynajmu pomieszczeń na wszelkiego rodzaju 

imprezy i uroczystości. 

   

➢ Koszęcińskie Obserwatorium 

Koszęcińskie Obserwatorium organizuje spotkania dla grup zorganizowanych  

oraz otwarte jest zgodnie z miesięcznym harmonogramem dla zainteresowanych osób 

indywidualnych. 

 

 
 

 
         
 

Fotografia 62 Teleskop w obserwatorium w 
Domu Kultury 
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➢ Galeria Widokowa na Dostrzegalni Pożarowej w Koszęcinie 
 
Od roku 2006 Dom Kultury w Koszęcinie jest zarządcą Galerii Widokowej  

na Dostrzegalni Pożarowej znajdującej się u zbiegu ulic – Parkowej i Ks. Gąski. 

Galeria jest udostępniana od 1 maja do 31 października od poniedziałku do niedzieli                 

w godzinach od 8.00 -18.00.                                                                                                   

                               

➢ Inwestycje oraz remonty i modernizacja bazy lokalowej 
W roku 2021 wykonywane były bieżące remonty w Domu Kultury. 

 
 
 
 

9.2. Dom Kultury w Strzebiniu 

Dom Kultury w Strzebiniu jest instytucją upowszechniania kultury działającą  

na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym oraz ustawy z 

dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

i Statutu instytucji upowszechniania kultury – Dom Kultury w Strzebiniu. 

 

Stan zatrudnienia w Domu Kultury w Strzebiniu na koniec roku 2021 r. wynosił  

3 osoby: dyrektor, główny księgowy, starszy instruktor, razem 1 i1/4 etatu. 

 

 

Główne kierunki, w jakich Dom Kultury realizował w 2021r. swoje zadania 

statutowe, to: 

•  prowadzenie kółek / sekcji, 

•  organizowanie turniejów, biegu św. Urbana, 

•  organizowanie imprez kulturalnych, 

•  współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

•  pozyskiwanie środków w ramach projektów i konkursów, sponsorów 

•  inwestycje oraz remonty i modernizacja bazy lokalowej. 

Sekcje i zespoły artystyczne 

 

W zajęciach sekcji, kół zainteresowań, których w 2021 r. było 11, uczęszczało ponad 

260  osób w każdym wieku. W związku z epidemią koronawirusa wszystkie zajęcia w 

Domu Kultury były prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w 

przepisach prawa. 
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Wykaz zespołów i sekcji działających w Domu Kultury w Strzebiniu: 

 

1) sekcja taneczna: 

- grupa „MINI AHA” 

-grupa  „AHA” 

-grupa  ”CALINECZKI” 

2) sekcja wokalna 

3) chór “Hejnał” 

4) Orkiestra dęta 

5) sekcja nauki gry na instrumentach dętych 

6) sekcja tenisa stołowego 

7) zajęcia aerobiku 

8) zajęcia Zumby 

9) zajęcia szydełkowania 

10) siłownia 

 

 

 

 

 

Turnieje o zasięgu lokalnym i regionalnym: 

 

−  Turnieje tenisa stołowego w okresie wakacji 

 

 

 
 

 

 

Imprezy kulturalne, w tym obchody świąt i rocznic 

 
Ważną częścią zadań realizowanych przez placówkę kulturalną jest organizowanie 
imprez towarzyszących obchodom świąt, organizowanie imprez okolicznościowych, 
koncertów wykonawców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. 
 
 
 
 

Fotografia 63 Turniej tenisa stołowego 
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Najważniejsze imprezy zorganizowane przez Dom Kultury w 2021r. 
 
    - XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

 
 
- XXI Przegląd Muzyki Chóralnej 
 

 

 
 
- Spotkanie z Mikołajem 
 

 

 
 
 
 
 

Fotografia 64 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 
wolontariusze Strzebiń 

Fotografia 65 Przegląd muzyki chóralnej 

Fotografia 66 Spotkanie z Mikołajem 
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Współpraca ze środowiskiem 
 
Dom Kultury udziela wsparcia wszelkim inicjatywom kulturalnym i społecznym 

podejmowanym na ternie miejscowości Strzebiń. Pomoc placówki polega  

na koordynacji działań, promocji lokalnych twórców, organizatorów życia kulturalnego. 

Udostępniamy nieodpłatnie pomieszczenia na imprezy, spotkania, szkolenia 

organizowane przez stowarzyszenia, związki, szkoły, przedszkola. 

Wszystkie w/w organizacje korzystają również ze sprzętu należącego do Domu 

Kultury.   

W Domu kultury ma swoją działalność szkoła językowa GOLDEN ENGLISH 

- język angielski / 8 grup/ oraz. Koło Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Strzebiniu 

 

 

 

 
 

Współpraca z Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Strzebiń 
 
- Rodzinny Piknik Integracyjny 4 września 2021r. 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                  
 

Fotografia 67 Dzień Seniora zorganizowany przez KERiI ze Strzebinia 

Fotografia 68 Piknik Integracyjny 
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- Festiwal  Tradycyjnych Zawodów i Gwary Śląskiej 
 

 

 
 
                                                                              
Działalność usługowa 
 
 
W celu uzupełnienia środków na działalność bieżącą przychodami własnymi 

instytucja, realizując zadania statutowe, prowadzi usługową działalność zarobkową. 

Placówka dzierżawi pomieszczenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, Firmie 

Cateringowej   Duo Fest, Szkole Językowej „Golden English”,firmie Fun iFit. 

Wynajmowane są również inne pomieszczenia DK jednorazowo w celu 

przeprowadzenia konferencji, zebrań, szkoleń, prezentacji. Świadczy usługi w 

zakresie impresariatu artystycznego, wynajmu pomieszczeń na wszelkiego rodzaju 

imprezy i uroczystości. 

 
Modernizacja Domu Kultury w Strzebiniu. 
 
W 2021 roku przeprowadzono remont schodów wejściowych przed Domem Kultury, 

wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, zamontowano balustrady.  

Wyremontowano pomieszczenia zaplecza gastronomicznego. 

 

 

9.3 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie, to placówka z wieloletnią tradycją. 

Powstała w 1950 r. jako skromna wypożyczalnia książek, w której niegdyś księgozbiór 

składał się z 600 tomów. W 1960 r. biblioteka została przeniesiona z ul. Sienkiewicza 

(gmachu starej szkoły) na ul. Sobieskiego - do budynku aktualnego Domu Kultury im. 

Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. 

Ponadto w skład sieci bibliotek gminnych wchodzą filie biblioteczne: w Sadowie, 

Strzebiniu oraz Rusinowicach.   

 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie jest zaczątkiem krzewienia kultury 

Fotografia 69 Festiwal tradycyjnych zawodów i gwary śląskiej 
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Śląska, Polski oraz świata dla dzieci i młodzieży w gminie. To małe okno na świat w 

krainie wyobraźni i kreowania marzeń. Dla dorosłych jest miejscem odpoczynku, 

refleksji oraz dialogu. Pełni funkcję aktywizacji osób dorosłych jako inspirującej formy 

spędzania wolnego czasu oraz poszerzaniu wiedzy o świecie.  

  W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie oraz Filie Biblioteczne: 

w Sadowie, Strzebiniu oraz Rusinowicach były placówkami otwartym dla Czytelników. 

Placówki dostosowały swoje działania do obowiązujących ograniczeń związanych                    

z reżimem sanitarnym w zakresie obsługi Czytelników.  

 

Fotografia 70 Nowości czytelnicze 

 Sieć bibliotek odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy corocznie 

powiększając swój księgozbiór. Biblioteka zaopatruje się w nowości czytelnicze                          

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – środków 

ministerialnych oraz budżetu gminnego.  

Zbiory biblioteczne powiększają się również wskutek przekazanych darów 

czytelniczych. Przybyło ogółem 854 wol. o wartości 13994,64 zł, w tym zakupiono ze 

środków samorządowych 267 wol. – 6122,64 zł, z środków NPRCz 2.0 - 133 wol.                        

o wartości 3230,00. Pozostałe wpływy – dary czytelniczne wynoszą 454 wol.                               

o wartości 4642,00. Wzbogacono księgozbiór o beletrystykę, pozycje 

popularnonaukowe oraz szereg pozycji książkowych związanych z literaturą 

dziecięcą, między innymi odświeżając klasyki literatury dziecięcej. Struktura zakupu 

ze środków NPRCz 2.0 przedstawia się następująco: ogółem 133 wol., z czego - 86%, 

to literatura piękna, 8% literatura popularnonaukowa, 6% - literatura dziecięca. 

Struktura zakupu ze środków własnych: ogółem: 267 wol., gdzie 64% - literatura 

piękna, 27% - literatura dziecięca, a 9% - literatura popularnonaukowa. 

Wyznacznikiem wyboru zakupionych książek były potrzeby Czytelników oraz chęć 

rozszerzenia oferty dziecięcej w związku z przystąpieniem do akcji promujących 

czytelnictwo: „Mała książka, wielki człowiek” oraz „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa 
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na wspólne czytanie”. Aktualny księgozbiór sieci bibliotek w gminie Koszęcin składa 

się z 40 223 pozycji książkowych. Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz wynosi 

ogółem: 16 249, gdzie literatura piękna dla dzieci: 3 383, literatura piękna dla 

dorosłych: 11 715, a literatura popularnonaukowa: 1 151.  

  W bibliotece jest zatrudnionych 5 pracowników, w tym: 3 osoby na pełnym 

etacie (bibliotekarze), 1 osoba na ½ etatu (bibliotekarz), 1 osoba na ¼ etatu 

(księgowa). W skład kadry wchodzą pracownicy z wieloletnim stażem bibliotekarskim 

oraz osoby z mniejszym doświadczeniem pracy w instytucji kultury. Dwie osoby 

ukończyły studia wyższe - dyrektor (studia podyplomowe: projektowanie graficzne, 

studia magisterskie: nauczycielskie - wychowanie fizyczne, studium: aranżacja 

wnętrz, projektowanie wystaw, form reklamowych) oraz główny księgowy: 

(podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, studia magisterskie: finanse                                    

i rachunkowość). Dodatkowo jednostka zatrudnia pracowników: gospodarza obiektu, 

instruktora zajęć muzycznych, instruktora zajęć baletowych, firmę informatyczną oraz 

firmę sprzątającą. 

 

Fotografia 71 Logotyp wraz z opisem filozofii znaku 

 

Fotografia 72 Logotyp wraz z wariantami dla filii 
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  Do sukcesów jednostki zaliczamy rozwój internetowy placówki. W ubiegłym 

roku został stworzony logotyp wraz ze spójną identyfikacją wizualną instytucji. 

Zmodernizowano stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana, podobnie 

jak prowadzony profil w mediach społecznościowych (facebook), dzięki szeregu 

inicjatyw docieramy do naszych Czytelników za pomocą internetu.  

 

 

Rysunek 4 Nowa szata graficzna strony internetowej. 

 

 

 

Rysunek 5 Nowa szata graficzna profilu w mediach społecznościowych (facebook) 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

141 
 

 W zakresie rozwoju komputeryzacji jednostce udało się pozyskać darowiznę                 

z Fundacji ORLEN w postaci sprzętu komputerowego na kwotę  7 528,78 zł, który 

będzie sukcesywnie zastępował starszy sprzęt komputerowy. W celu modernizacji 

jednostki w siedzibie głównej zostały zakupione nowe szafy biurowe, tablica ogłoszeń 

wraz z ekspozytorami.  

 

 

 

Fotografia 73 Wyprawki czytelnicze dla dzieci wraz z materiałami promocyjnymi projektu 

 

  Wielką radością jest dla nas przystąpienie do projektu „Mała książka, wielki 

człowiek”, który cieszy się dużym powodzeniem wśród najmłodszych Czytelników. Od 

początku września do końca roku zostało wydanych 54 wyprawek czytelniczych dla 

najmłodszych Czytelników (3-7 lat) w całej Gminie, z czego większość stanowią nowo 

zapisane dzieci. Dzieci te regularnie odwiedzają bibliotekę.  

 Jednostka przystąpiła również do akcji „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na 

wspólne czytanie”, dzięki zaangażowaniu naszych Czytelników w głosowanie 
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jednostka wygrała dla biblioteki książki, dzięki czemu rozwija się nasz księgozbiór 

dziecięcy.  

 

 

Rysunek 6 Plakat promujący wystawę „Droga Górnego Sląska do Polski. 1919/1920/1921” ”The parth of Upper 
Silesia to Poland. 1919/1920/1921" 

 Dużym osiągnięciem dla naszej biblioteki była organizacja wystawy online oraz 

stacjonarnej w języku polskim i angielskim dotyczącej Powstań Śląskich w odniesieniu 

do naszej Gminy: „Droga Górnego Śląska do Polski. 1919/1920/1921.”, „The parth of 

Upper Silesia to Poland. 1919/1920/1921” ze względu na przygotowanie jej w grupie 

międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej angażując z projekt przedstawicieli 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                  

w Koszęcinie, członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Szkoły 

Językowo-Twórcza „Wena” wraz z naszą biblioteką. Wystawa zarówno w języku 
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polskim, jak i angielskim została opublikowana na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  

 

 
Fotografia 74 Zdjęcie pamiątkowe w ramie mikołajkowej 

 

  W Domu Spotkań Wiejskich jak co roku odbywało się szereg inicjatyw: zajęcia 

baletowe, próby orkiestry, spotkania grupy skata, uroczystości okolicznościowe oraz 

szereg zajęć dla dzieci organizowanych podczas  akcji „WAKACJE 2021”. Pozostałe 

filie organizowały spotkania biblioteczne z dziećmi w placówkach edukacyjnych. 

Jednostka wspólnie zamknęła rok akcją mikołajkową promującą czytelnictwo 

docierając do około 100 dzieci naszej Gminy.  

 

  

 

10. SPORT I REKREACJA W GMINIE KOSZĘCIN 
 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie działa od roku 1953, 

natomiast jako Zakład Budżetowy Gminy Koszęcin od roku 1976.  

Przedmiotem działania  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie 

zgodnie ze statutem są działania o charakterze działalności publicznej, której celem 

jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, a także 

realizacja polityki Rady Gminy. 
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Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji polega na : 

1. Udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową                                   

i rekreacyjną  na rzecz: 

a) klubów i związków sportowych, 

b) organizacji kultury fizycznej 

c) innych organizacji i stowarzyszeń, 

d)  osób indywidualnych. 

2. Organizowanie zleconych imprez z zakresu kultury fizycznej. 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków na pokrycie 

kosztów utrzymania działalności i funkcjonowania GOSiR-u zgodnie z celami 

statutowymi, a w szczególności: 

a) działalności usługowej i handlowej, gastronomicznej, turystycznej                                      

i rekreacyjnej, 

b) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego, 

c) organizowanie w ramach usług imprez sportowych, rekreacyjnych                              

i turystycznych, 

d) działalności propagandowej i reklamowej służącej upowszechnianiu kultury 

fizycznej,  turystyki, hotelarstwa i rekreacji. 

4. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych                                        

i rekreacyjnych. 

5. Ustalenie potrzeb gospodarczych i form ich finansowania w zakresie utrzymania                 

i rozbudowy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służącej ogółowi 

użytkowników GOSiR-u. 

6. Wywozie nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy Koszęcin.  

 

W Gminnym Ośrodka Sportu i Rekreacji na umowę o pracę zatrudnionych jest 7 osób, 

w tym 5 na pełny etat. W okresie letnim zatrudniliśmy  32 osób na umowy zlecenie 

oraz 7 umów o dzieło.  

  

GOSIR prowadzi działalność rekreacyjno – noclegową. Na terenie zakładu znajdziemy 

kąpielisko sezonowe wraz z infrastrukturą dodatkową, czyli Pawilonem 

Gastronomicznym, Hotelem, wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerowego . 

GOSIR Koszęcin oferuje noclegi w przytulnych pokojach gościnnych oraz domkach 

campingowych.  

W hotelu posiadamy 13 pokoi, które są wyposażone w pełne węzły sanitarne. 
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Fotografia 75 Pokój hotelowy 

Na I piętrze posiadamy 6 pokoi 3 osobowych, natomiast na piętrze II posiadamy                                           

7 pokoi w tym pokoje 3 i 4 osobowe.   Posiadamy również 6 domków campingowych. 

4 z nich są 4 osobowe, jest jeden 5 osobowy i jeden 3 osobowy. 

 

Fotografia 76 domek campingowy 

Trampów możemy zaprosić na pole namiotowe, które jest wyposażone                          

w przyłącza do energii elektrycznej, kuchnię turystyczną, świetlicę, toalety i natryski.  
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Fotografia 77 Widok basenu 

Usługi hotelowe wykonywane były w reżimie sanitarnym w miesiącach lipiec i sierpień.  

Na terenie Ośrodka znajduje się Pawilon Gastronomiczny, który w 2021 roku 

proponował usługi dla mieszkańców Koszęcina jak również dla naszych gości 

korzystających z miejsc noclegowych w hotelu i domkach letniskowych.  

Z usług noclegowych w roku 2021 korzystało 1482 osób. Z noclegów                               

w domkach kempingowych korzystało 363 osób,  z pokoi hotelowych 558 natomiast                

z pola namiotowego 561 osób.  

Na naszym Ośrodku dla najmłodszych możemy zaproponować dwa place 

zabaw na których posiadamy – piaskownice, huśtawki tradycyjne i tyrolki.  

Dla dzieci starszych i dorosłych mamy boiska do gier zespołowych oraz korty 

tenisowe.                          

  Na naszym terenie znajduje się tor kajakowy. Posiadamy kajaki oraz rowerki 

wodne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie posiada również rowery, 

którymi można zwiedzać najbliższą okolicę.  

Najnowszą z usług naszego Ośrodka są usługi asenizacyjne. W roku 2021 

podpisaliśmy 68 umów. Do oczyszczalni w 2021 roku przekazanych było 5.529,5 m3 

nieczystości ciekłych od mieszkańców z Gminy Koszęcin. 
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Organizacja imprez sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu                                                       

i Rekreacji w Koszęcinie w roku 2021 

 

1 maja 2021r. odbyła się IV edycja  „Koszęcińskiej Dychy” 

 

Fotografia 78 Gadżety i medal "Koszęcińskiej Dychy" 

Do rywalizacji w Koszęcińskiej Dysze zgłosiło się blisko 250 biegaczy, którzy 

rywalizowali na dystansie 10 km pięknymi leśnymi ścieżkami i dróżkami. Ze względu 

na pandemię nie było wspólnego startu, lecz każdy wyruszał na trasę biegu 

indywidulanie lub w małych kilkuosobowych grupach. 

Zwycięzcami tej edycji biegu przełajowego byli:  

Koszęcińska Dycha - wyniki 

Mężczyźni 

1. Mateusz Pawełczak (KB Florian Zajączki Drugie) 

2. Adam Kukowka (Niezniszczalni Kalety) 

3. Maciej Rogowski (Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry) 

4. Rafał Wachla (Toursport Running Team Radzionków) 

5. Dawid Garcorz (Mafia Team Lubliniec) 

6. Michał Surowiec (Wojkowice) 
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7. Piotr Gryboś (Koszęcin) 

8. Martin Czyrnia (Mafia Team Lubliniec) 

9. Wiesław Osadnik (Sadów) 

10. Szymon Krause (Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry) 

 

Fotografia 79 Biegacze "Koszęcińskiej Dychy" 

Kobiety 

1. Sylwia Ślęzak (Jest Lepiej Run Team Częstochowa) 

2. Nicola Szafarczyk (Mafia Team Lubliniec) 

3. Maria Mańka (Strzebiń) 

4. Nina Łyko (Jest Lepiej Run Team Częstochowa) 

5. Justyna Hajda (Mafia Team Lubliniec) 

6. Anna Kowalik (Lubliniec) 

7. Monika Kubosz (BORN 2BE Strong Koszęcin) 

8. Anna Chudy (OSiR Blachownia) 

9. Aleksandra Zosgórnik (O co biega w Kaletach) 

10. Aleksandra Tuleja (Gazele, Gucio i Gepard Katowice) 
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Rysunek 7 Trasa "Koszęcińskiej Dychy" 

Drużynowo 

1. Mafia Team Lubliniec 

2. Jest Lepiej Run Team 

3. O co biega w Kaletach 

4. Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry 

5. Jedność Boronów 

6. FALSTART Rudniki 

7. Lucky Losers 

8. Pseudo biegacze 

9. UFOKI Świerklaniec 

10. Tim jest Tim 

W dniach 14 - 15 sierpnia 2021 r. na terenie Ośrodka odbyły się VI Finał 

otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej.  

Koszęciński Wielki Finał okazał się prawdziwą wisienką na torcie oraz 

dopełnieniem dwu i pół miesięcznych zmagań na piachu. Na koszęcińskim boisku 

mogliśmy podziwiać rewelacyjny poziom sportowy, zaciętą rywalizację, wielu kibiców 

tłumnie okupujących basen Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie,                      

a przede wszystkim świetną sportową walkę, cały czas toczoną z szacunkiem dla 

przeciwnika i w atmosferze fair-play. 
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Fotografia 80 Uczestnicy VI Finału otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 

 

 

Fotografia 81 Mecz podczas VI Finału otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 
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Fotografia 82 Statuetki, medale i upominki VI Finału otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 

Natomiast w dniach 19 – 22 sierpień były zorganizowane XI Mistrzostwa Polski 

Sędziów w Siatkówce Plażowej.  

Na boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się zacięta rywalizacja 22 

sędziowskich par mikstowych w całej Polski w siatkówce plażowej. 

 

Fotografia 83 Uczestnicy XI Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej 

W sumie odbyły się 92 spotkania, które wyłoniły zwycięzców: 

• I miejsce Anna Olchawa i Tomasz Gałuszka – śląskie/dolnośląskie; 

• II miejsce: Zuzanna Lipińska i Piotr Staszewski – mazowieckie/dolnośląskie; 
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• III miejsce: Oliwia Pawleta i Maciej Łabędź – dolnośląskie/mazowieckie. 

 

Fotografia 84 Zwycięzcy XI Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej 

27 listopada 2021r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie 

odbył się V przełajowy bieg „Koszęcińska Dycha”, gdzie do przebycia zawodnicy mieli 

10 km po koszęcińskich lasach. Udział w tych zawodach wzięło 300 osób.  

 

Fotografia 85 Uczestnicy V przełajowego biegu „Koszęcińska Dycha” 

Każdy z zawodników mógł liczyć podczas biegu na gorąca herbatę, natomiast po jego 

zakończeniu gorąca zupę.  
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Fotografia 86 Medale V przełajowego biegu „Koszęcińska Dycha” 

Zwycięzcami tych zawodów byli : 

Mężczyźni - kategoria open: 

Mateusz Pawełczak (KB Florian Zajączki Drugie, Złochowice) 

Adam Kukowka (O co biega w Kaletach, Kalety) 

Dawid Garcorz (Mafia Team Lubliniec, Dzielna) 

 

Fotografia 87 Statuetki V przełajowego biegu „Koszęcińska Dycha” 

 

Kobiety - kategoria open: 

Karolina Pilarska (WKB META Lubliniec, Lubliniec) 
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Barbara Pawełczak (KB Florian Zajączki Drugie, Złochowice) 

Nicola Szafarczyk (Mafia Team Lubliniec, Pawonków) 

 

Fotografia 88 Zwycięzki zespół V przełajowego biegu „Koszęcińska Dycha” 

 

 

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE 

KOSZĘCIN 
 

 

W roku 2021 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Koszęcin wydatkowano łącznie 340 227,91 złotych, w tym między innymi wypłata 

ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych 19 991,00 zł, zakupy 

materiałów i wyposażenia (tj. opał, paliwo, oleje, umundurowanie, środki 

pianotwórcze, materiały remontowe i inne) 43017,56 zł, ubezpieczenie samochodów 

pożarniczych i inne składki 21 653,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. konserwacja                       

i naprawa urządzeń, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia 

członków OSP) 43866,61 zł. 

W dniu 30.10.2021 r.,  w budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Strzebiniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP. Celem zjazdu było podsumowanie działalności ostatniej kadencji oraz 
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wybór nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP nadchodzącej kadencji, 

jak również przyjęcie planu działalności na nadchodzącą kadencję 2021-2026. 

 

Fotografia 89 Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Statystyki Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu dotyczące liczby interwencji 

podjętych w 2021 roku przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy 

Koszęcin. 

Tabela 22 Statystyka interwencji podjętych przez OSP w 2021 r. - opracowanie własne 

 

 

Strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie w ramach Narodowego 

Programu Szczepień przeciw COVID-19 przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy 

Koszęcin wspierali transport seniorów, mających trudności w samodzielnym dotarciu 

do Punktów Szczepień.  
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Fotografia 90 Dowóz seniorów do Punktu szczepień przez OSP Sadów 

Od  dnia 18 marca 2021 roku rozpoczęła się wśród mieszkańców Gminy Koszęcin 

dystrybucja ulotek dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 przygotowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia w ramach akcji "SZCZEPIMYSIĘ". Materiały zostały 

przekazane przez Państwową Straż Pożarną w Lublińcu, a w ich kolportaż 

zaangażowani zostali druhowie  Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Koszęcin. 

12. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GMINIE 

KOSZĘCIN 
      

W 2021 roku w Gminie Koszęcin udało się zorganizować następujące wydarzenia:  

➢ Piknik Leśno - Łowiecki "Cietrzewisko" 

W dniach 03-05 września na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"                  

w Koszęcinie oraz Nadleśnictwa Koszęcin odbyła się jedenasta edycja Pikniku 

Leśno - Łowieckiego "Cietrzewisko", którego współorganizatorem była Gmina 

Koszęcin. Podczas wydarzenia odbyły się Mistrzostwa Polski Drwali.                                

W konkursie wzięło udział 28 zawodników, w tym dwie kobiety. W trakcie 

wydarzenia odbyły się również: Leśny Dzień Edukacyjny oraz X Jubileuszowy 

Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. 



Raport o stanie Gminy Koszęcin za 2021 rok 
 

 

157 
 

 

Fotografia 91 Pilarz na Pikniku Leśno - Łowiecki "Cietrzewisko" 

 

Fotografia 92 Sygnaliści myśliwscy na Pikniku Leśno - Łowiecki "Cietrzewisko" 

 

Fotografia 93 Artyści Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 

 

➢ V Koszęcińska Dycha 

Wydarzenie odbyło się 27 listopada na terenie Gminnego Ośrodka Sportu                         

i Rekreacji w Koszęcinie. Celem imprezy była integracja środowiska biegaczy        

i społeczności lokalnej, popularyzacja biegania, promocja zdrowego                                    

i aktywnego trybu życia, a także promocja walorów przyrodniczych Gminy 

Koszęcin oraz lasów Nadleśnictwa Koszęcin. W  piątej edycji biegu wzięło 

udział ponad 300 zawodników, a trasę którą pokonali wynosiła 10 kilometrów. 
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Fotografia 94 Uczestnnicy "Koszęcińskiej Dychy” 

 

Fotografia 95 Finisz "Koszęcińska Dycha" 

 

Fotografia 96 Podium "Koszęcińska Dycha" 

➢ Wyścig rowerowy "KOSZĘCIŃSKIE SZUTRY" 

Wydarzenie odbyło się 18 września na terenie Gminy Koszęcin. Była to druga 

edycja, której pomysłodawcą, a zarazem jednym z organizatorów był Janusz 

Kosmała z kuźni "Zoriabresk" z Koszęcina. Do wyścigu zarejestrowało się 200 

uczestników, a trasę którą mieli do pokonania wynosiła 50 km i w większości 

prowadziła po drogach szutrowych oraz ścieżkach leśnych. 
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Fotografia 97 Uczestnicy "Koszęcińskie Szutry" 

 

Fotografia 98 Zwycięzcy "Koszęcińskich Szutrów" kategoria kobiet 

 

 

Fotografia 99 Zwycięzcy "Koszęcińskich Szutrów" kategoria mężczyzn 

 

➢ Finał VI Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej oraz XI 

Mistrzostwa Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej 

Zawody odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                 

w Koszęcinie i miały na celu promocję Gminy Koszęcin. W dniach 14-15 

sierpnia odbył się Finał VI Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej. 

W trwających dwa dni rozgrywkach rozegrane zostały mecze najlepszych par 
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na Śląsku w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni oraz miksty. Natomiast                           

w dniach 20-22 sierpnia odbyły się XI Mistrzostwa Polski Sędziów w Siatkówce 

Plażowej.  

 

Fotografia 100 Uczestnicy VI Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 

 

Fotografia 101 Uczestnicy XI Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej 

➢ III Rajd Konny Szlakiem Bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich 

29 maja odbył się III Rajd Konny Szlakiem Bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich, 

którego organizatorem jest Ochotniczy Szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich. 

Rozpoczęcie rajdu odbyło się na Rynku w Koszęcinie, gdzie uczestnicy zostali 

powitani przez Sekretarz Gminy oraz mieszkańców. Zakończenie I części rajdu 

było w Woźnikach, skąd kolejnego dnia Ochotniczy Szwadron 3. Pułku Ułanów 

Śląskich wyruszył do Gniazdowa, gdzie rajd zakończył się  pokazem 

kawaleryjskim. 
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Fotografia 102 III Rajd Konny Szlakiem Bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich 

 

Fotografia 103 Zbiórka III Rajd Konny Szlakiem Bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich 

➢ Mistrzostwa Śląska w Terenowych Wyścigach Chartów 

W dniach 3-4 lipca w Koszęcinie na terenie Starego Parku odbyły się Krajowe 

Mistrzostwa Śląska w Terenowych Wyścigach Chartów o Puchar Wójta Gminy 

Koszęcin. Organizatorem zawodów był Związek Kynologiczny w Polsce 

Oddział Bytom. W sumie odbyło się 136 wyścigów.  

 

Fotografia 104 Mistrzostwa Śląska w Terenowych Wyścigach Chartów 
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Fotografia 105 Finaliści Mistrzostw Śląska w Terenowych Wyścigach Chartów 

 

➢ Spotkanie z Mikołajem 

6 grudnia na rynku w Koszęcinie odbyło się spotkanie z Mikołajem, który pojawił 

się wraz z Panią Mikołajową i pomocnikami. Na zakończenie każde dziecko 

otrzymało słodki upominek.  

 

 

 

 

➢ Sylwester na Rynku 

Mieszkańcy Gminy Koszęcin oraz okolicznych miejscowości wspólnie 

pożegnali stary rok podczas imprezy na rynku w Koszęcinie. Zanim jednak 

powitaliśmy Nowy Rok pokazem sztucznych ogni, życzenia złożył Wójt Gminy 

Koszęcin Zbigniew Seniów. 

Fotografia 106 Spotkanie z Mikołajem na Rynku w 

Koszęcinie 
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Fotografia 107 Sylwester na Rynku w Koszęcinie 

 

 

13. PODSUMOWANIE 
 

 

              Raport o Stanie Gminy Koszęcin za 2021 r. został opracowany  

na podstawie informacji zgromadzonych w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz informacji 

przedstawionych przez jednostki organizacyjne Gminy.  

Przedstawiam ten Raport jako podsumowanie działań moich jako Wójta Gminy, 

pracowników Urzędu Gminy, Państwa Radnych Gminy Koszęcin, Pań i Panów 

Sołtysów, naszych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury Gminy Koszęcin, 

środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych. To także efekt współpracy z innymi 

instytucjami administracyjnymi, działaczami organizacji pozarządowych, Policji, 

środowiska Nadleśnictwa Koszęcin, aktywnych Mieszkańców, ludzi związanych            

z Koszęcinem, przyjaciół Koszęcina.  

 

              Składam tą drogą również podziękowania dla Zespołu “Śląsk” im. Stanisława 

Hadyny w Koszęcinie, którego działalność rozsławia Koszęcin na cały świat                       

i przyciąga sympatyków i odwiedzających.  

Raport jest diagnozą obecnego stanu Gminy, podsumowaniem roku 2021, ale też 

punktem wyjścia do dyskusji nad dalszymi planowanymi działaniami, do której 

zachęcam wszystkich zainteresowanych. 
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