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W S T Ę P 
Szanowni Państwo, 
Cały czas rozszerzamy ofertę dogodnych usług dla naszych mieszkańców Gminy Poczesna. 
Wypełniamy w ten sposób zobowiązania jakie wynikają z podejmowanych uchwał, zarządzeń,   
strategii rozwoju gminy  i raportów o stanie gminy. Nieustannie proponujemy Państwu wiele 
propozycji z naszej bogatej oferty, które wychodzą naprzeciw misji rozwoju Gminy Poczesna.                         
Nie zapominamy także o faktach z naszej narodowej i regionalnej historii. Wielokrotnie 
udowodniliśmy, że dzięki determinacji, inteligencji i organizacji mamy efekty działań dla nas i 
naszych pokoleń. Teraz w trzecim Raporcie  o Stanie Gminy Poczesna  poinformujemy Państwa 
o  podejmowanych decyzjach  w  roku 2020. 

Budujemy wszystko razem. 

Od początku stawiamy na komunikowanie się, dbałość o nasze gminne sprawy w trudnych 
czasach, okresie pandemii. Jednak niezmiennie najważniejsze jest zaufanie mieszkańców 
Gminy Poczesna do ofert organu uchwałodawczego  i wykonawczego. Wbrew pandemii mamy 
zachowaną płynność finansową  i inwestycyjną. Pozwala to  nam zachować przywiązanie do 
podstawowych wartości, a jednocześnie wzbogaca nas o doświadczenia i rozwój gminy 
szeroko rozumiany. 

Szanowni Państwo, 

Przed Państwem  trzeci   dokument – Raport  o stanie Gminy Poczesna  za rok 2020. 

Samorząd Gminy Poczesna  jest gwarantem demokracji i stanowi podstawę ̨ skutecznego 
zarządzania Gminą Poczesna. Prawidłowo  działający Urząd , wspomaga rozwój społeczno-
gospodarczy, poprawia poziom i warunki życia mieszkańców. Prowadzi politykę ̨ rozwojową 
uwzgledniającą ̨ lokalne uwarunkowania. Znaczenie samorządu wzrasta w czasach kryzysu,                                                             
a konsekwencje pandemii COVID-19 z pełną mocą ̨ pokazały jego fundamentalną rolę dla 
tworzenia bezpiecznych i efektywnych warunków dla życia i pracy mieszkańców.  
Administracja  Urzędu Gminy Poczesna  jest  partnerem dla  petentów. Umiejętność ́
prowadzenia działań́ na rzecz efektywnego funkcjonowania i rozwoju samorządu  lokalnego  
jest ważna, ale bez wsparcia Państwa – organu  uchwałodawczego i mieszkańców Gminy 
Poczesna trudno ograniczać ́ negatywne skutki pandemii, szczególnie w warunkach  
obniżających się możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania i rosnących 
kosztów stałych. Samorządność Gminy Poczesna stawia na pomocniczość, samorządność 
obywatelską , która jest fundamentem Gminy Poczesna. 

W Raporcie o Stanie Gminy Poczesna za rok 2020 będziemy mówić o : 

jej mieszkańcach,  zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, przyrody, 
rolnictwie, gospodarce wodnej, transporcie i komunikacji, gospodarce  komunalnej,  
gospodarce  odpadami, zdrowiu i pomocy  społecznej, bezpieczeństwie  publicznym, kulturze  
i dziedzictwie  narodowym, sporcie, kulturze fizycznej i rekreacji, edukacji, współpracy                        
z jednostkami pomocniczymi, promocji gminy,  komunikacji społecznej,  gminnych 
jednostkach  organizacyjnych, o majątku  i budżecie Gminy Poczesna. 

Samorząd Gminy Poczesna jest partnerem dla mieszkańców. 
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Problemy wywołane pandemią COVID-19,  nałożyły   nadzwyczajne wydatki na zapewnienie 

bezpieczeństwa epidemicznego,  w tym na spełnienie specjalnych warunków sanitarnych 

pozwalających np.  na powrót uczniów do szkół. Ważne jest również ̇to, iż  Gmina Poczesna  

jest  wciąż ̇ obciążana  wydatkami na realizację szerokiego programu inwestycyjnego. Nie 

można ich ograniczyć ́lub wstrzymać ́. Musi być zapewniona  stabilizacja  i nieustanny  rozwój. 

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 12 marca 2020r. zostały odwołane wszystkie 

zajęcia odbywające się w ramach statutowej działalności GCKiR, hali sportowej, świetlic 

środowiskowych, wiejskich , Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami oraz zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, przedszkolach  oraz w żłobku na terenie Gminy 

Poczesna. Zamknięte zostały place zabaw, boiska sportowe. Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 20 marca 2020 r.  został ogłoszony  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan 

epidemii. Nasze życie od 12 marca uległo zmianie. Więcej czasu spędzamy w domu, 

ograniczamy się do atrakcji jakie najbliżsi nam przygotowują, telewizja, przekazy internetowe, 

książka, instytucje kulturalne, kościoły. Stajemy się bardziej wrażliwi duchowo i dostrzegamy 

dobro jakie jest nam dane w innej rzeczywistości. Z pilnością odczytujemy i analizujemy dane 

statystyczne jakie przekazuje nam Zarząd Kryzysowy i Powiatowa Stacja Sanitarna.  

  Z wielkim szacunkiem patrzymy na pracę; Rządu, Służby Zdrowia, Policji, Straży Pożarnej , 

Nauczycieli, Duchowieństwa, Urzędników, Pracowników Pomocy Społecznej , Poczty Polskiej. 

Łączymy się z rodzinami , które bezpośrednio przeżywają tragedię podyktowaną epidemią 

koronawirusa.  Dziękujemy wszystkim podmiotom gospodarczym za pomoc jaką kierują do 

mieszkańców Gminy Poczesna. Chcemy podziękować wszystkim, którzy nam dalej 

umożliwiają dostęp do sklepów, aptek. Dziękujemy  pracownikom wszystkich służb oraz 

wolontariuszom, którzy pomagają osobom z najwyższej grupy ryzyka. Dziękujemy 

najmłodszym i najstarszym za piękną, odpowiedzialną postawę i  siłę.   

Nasze decyzje  są bardzo odpowiedzialne.  

W tym Raporcie skupimy naszą uwagę na  działania  Gminy Poczesna w  ramach  
przeciwdziałania  i zwalczania  COVID-19, a także dodatkowo  analizujemy  wpływ  pandemii                         
na : budżet gminy, służbę zdrowia,  inwestycje, kulturę, edukację,   ochronę środowiska, 
promocję. Będziemy m.in. mówić o ; oddaniu nowych pomieszczeń dla Przedszkola w 
Poczesnej, zakupie  nowego autokaru dla potrzeb mieszkańców, modernizacji budynku 
urzędu gminy , remoncie dróg  i chodników,  oświetleniu ulicznym, remoncie  dachu  Szkoły 
Podstawowej we Wrzosowej i  dachu  Gminnej Biblioteki w Poczesnej,  budowie lokalnych 
miejsc  do integracji sportowej, organizacji transportu zbiorowego i zmianach  w ustawie o 
utrzymaniu  porządku  i czystości, a także o udzielanej pomocy dla: mieszkańców, szkół, 
instytucji. Na uwagę zasługują również informacje o zmianach w planie przestrzennego 
zagospodarowania, które w znaczący sposób wpływają na jakość i atrakcyjność miejsca w 
którym mieszkamy. Zmiany pozwalają na inwestycje zarówno na terenach prywatnych jak i 
gminnych. Grunty w większości są przygotowane aby rozpocząć budowę bez dodatkowych 
kosztów i procedur administracyjnych. Gmina Poczesna łączy planowanie przestrzenne z 
polityką rozwoju, co skutkuje napływem mieszkańców z  Częstochowy oraz okolicznych gmin, 
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którzy nabywają nieruchomości w tut. gminie i osiedlają się. Takie działania powodują, że do 
budżetu gminy wpływają środki z odpisu podatku dochodowego.  

W roku 2020 został zakończony projekt techniczny  budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący 
swym zasięgiem Słowik, Korwinów, Nową Wieś, część Poczesnej i część Wrzosowej. Jesteśmy  
w trakcie realizacji projektu budowy oczyszczalni ścieków , która to będzie znajdowała się w 
miejscowości Wrzosowa przy ulicy Fabrycznej. 

 Realizowane są zadania drogowe na drogach powiatowych znajdujących się na terenie 
gminy Poczesna min. przebudowa dróg powiatowych na ciągu DK1-Poczesna-Mazury- 
Młynek-Wąsosz-DW908 - etap I przebudowa drogi 1056S w ciągu ulic Południowa i Łąkowa 
oraz przebudowa dróg powiatowych na 1057S na odcinku Huta Stara A-Poczesna i 1056S na 
odcinku Mazury-Młynek. Gmina Poczesna partycypuje w kosztach realizacji przedmiotowych 
zadań na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Poczesna, a Zarządem Powiatu w 
Częstochowie.  

Z poważaniem 

Krzysztof Ujma 

Wójt Gminy Poczesna  
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Rozdział I. O Gminie Poczesna  i jej mieszkańcach 

 

Na podstawie granic administracyjnych  Gminy Poczesna przedstawiamy na   poniższym   
rysunku  propozycję szlaku rowerowego.  

 

W ramach projektu „Budowa Regionalnej Drogi Rowerowej łączącej Gminy”  podjęto 
następujące działania:  

 

1. Spotkanie z Przedstawicielem Śląskiej Rady Rowerowej z Panem Markiem Morzykiem,  

w dniu 27.08.2020 r.  w Urzędzie Gminy Poczesna.  

 
2. List intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji projektu: „BUDOWA 

REGIONALENJ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINY z dn. 24.09.2020 r. 

 
3. List intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji projektu: „BUDOWA 

REGIONALENJ DROGI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINY z dn. 01.12.2020 r. 

 
4. List poparcia : Starostowa  Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego, Powiatu 

Myszkowskiego wspierają inicjatywę pn. „Budowa Regionalnej Drogi Rowerowej 

łączącej Gminy” z Powiatu Częstochowskiego: Gmina Blachownia, Gmina Kamienica 

Polska, Gmina Konopiska, Gmina Poczesna, Gmina Starcza, z Powiatu Kłobuckiego: 

Gmina Kłobuck, Gmina Krzepice, Gmina Lipie, Gmina Opatów, Gmina Wręczyca 

Wielka oraz z Powiatu Myszkowskiego: Gmina Myszków, Gmina Poraj, Gmina Żarki, a 

także Gmina Boronów z Powiatu Lublinieckiego”. 
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 Gmina Poczesna ma powierzchnią ogółem: 60,13 km kw., co stanowi ok. 0,5 proc. powierzchni 

woj. śląskiego, 3,9 % powierzchni powiatu częstochowskiego,  a na koniec 2020 roku było  

zameldowanych mieszkańców  12 450. Jest gminą podmiejską. Bardzo atrakcyjną szczególnie 

dla osób, które pracując w mieście pragną zamieszkać w otoczeniu zieleni i spokoju.  
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 W Gminie Poczesna znajduje się 15 sołectw i Osiedle: Bargły; Brzeziny Kolonia; Brzeziny 

Nowe z miejscowością Sobuczyna; Huta Stara A; Huta Stara B; Huta Stara B – Osiedle; Kolonia 

Poczesna; Korwinów; Mazury z miejscowością Młynek; Michałów; Nierada; Nowa Wieś; 

Poczesna; Słowik; Wrzosowa; Zawodzie z miejscowościami Kolonia Borek i Dębowiec. 

 

 

 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  9 

 

 Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa w roku 2020. 
 

 

Nazwa sołectwa  Liczba mieszkańców  zameldowanych  

Bargły 662 

Brzeziny-Kolonia 690 

Brzeziny Nowe 545 

Huta Stara A 590 

Huta Stara B 

Huta 

Stara B 
497 

Osiedle  1087 

Kolonia Poczesna 1033 

Korwinów 532 

Mazury 161 

Michałów 298 

Nierada 1100 

Nowa Wieś 566 

Poczesna 754 

Słowik 858 

Wrzosowa 1957 

Zawodzie 1120 

RAZEM  12 541/2019rok/12450 

 

 

 

 
Struktura wiekowa mieszkańców  z uwzględnieniem wieku  i płci  w roku 2020 

 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 138 167 305 

3 71 55 126 

4-5 126 114 240 

6 57 74 131 

7 59 63 122 

8-12 331 321 652 
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13-15 196 178 374 

16-17 128 106 234 

18 48 56 104 

19-65 4042 0 4042 

19-60 0 3537 3537 

> 65 836 0 836 

> 60 0 1747 1747 

ogółem 6032 6394 12450 

 

 

 

Ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności 
 

 
878 
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Rozdział II – Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Gmina Poczesna w ok. 95% jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiącymi akty prawa miejscowego. 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przeznaczenie terenów oraz warunki ich 

zagospodarowania i zabudowy zawierały się w 15 miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

1. Uchwała nr 73/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16.06.2011 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosowa – Nowa Wieś” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2011r  poz. 3255  z dnia 9 sierpnia 2011 r.) 

 

2. Uchwała nr 178/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20.09.2012 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś – Węzeł” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 
2012r  poz. 4646  z dnia 12 listopada 2012 r.) 

 

3. Uchwała nr 312/XXXV/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 26.06.2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r  poz. 
4046  z dnia 15 lipca 2014 r.) 

 

4. Uchwała nr 316/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25.08.2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IX obejmująca 
sołectwo: Bargły (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r  poz. 4470  z dnia 4 września 2014 r.) 

 

    5. Uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11.12.2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: 
Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r  poz. 
6583  z dnia 17 grudnia 2014 r.) 

  

6. Uchwała nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29.01.  2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, 
Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r  poz. 776  z dnia 
12 lutego 2015 r.) 

 

7. Uchwała nr 55/VIII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 30.04 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IV obejmująca zasadniczą 
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część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment sołectwa Wrzosowa i Brzeziny 
Kolonia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r  poz. 2632  z dnia 8 maja 2015 r.) 

 

8. Uchwała nr 56/VIII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 30.04.2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VIII obejmująca zasadniczą 
część sołectwa Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r  poz. 2633  z dnia 8 maja 2015 r.) 

 

9. Uchwała nr 62/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29.05.2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa V obejmująca zasadniczą 
część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 
2015r  poz. 3200  z dnia 12 czerwca 2015 r.) 

 

10. Uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 02.07.2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część sołectw: 
Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment 
miejscowości Sobuczyna) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r  poz. 3902  z dnia 15 lipca 2015 r.) 

 

    11. Uchwała nr 77/XII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 08.09.2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: 

Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta 

Stara B (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r  poz. 4682  z dnia 15 września 2015 r.) 

 

12.  Uchwała nr 246/XXX/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 14.09.2017 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w 
miejscowości Wrzosowa, w gminie Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r  poz. 5042  z 
dnia 25 września 2017 r.) 

 

13. Uchwała nr 247/XXX/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny 
Kolonia w gminie Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r  poz. 5043  z dnia 25 września 
2017 r.)  

 

14. Uchwała nr 331/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r  poz. 
4296  z dnia 4 lipca 2018 r.) 

 

15. Uchwała nr 45/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14.03.2019 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: 
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Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 
2290 z dnia 20 marca 2019 r.) 

 

Przeznaczenie terenów w miejscowych planach: (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) 

- zabudowa mieszkaniowa ogółem 16.6%, w tym zabudowa wielorodzinna 2.2% 

- zabudowa usługowa ogółem 3.4%, w tym usługi publiczne 0.5% 

- tereny użytkowane rolniczo ogółem 37.1%, w tym tereny zabudowy zagrodowej 11.3% 

- zabudowa techniczno-produkcyjna 3.1% 

- tereny zieleni i wód 35.4% 

- tereny komunikacji 4.3% 

- tereny infrastruktury technicznej 0.1% 

Gmina Poczesna w 2020 r. przeprowadzała procedurę sporządzania 3 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Poczesna łączy planowanie przestrzenne z polityką rozwoju, co skutkuje napływem 
mieszkańców z Częstochowy oraz okolicznych gmin, którzy nabywają nieruchomości w tut. 
gminie i osiedlają się. Takie działania powodują, że do budżetu gminy wpływają środki z 
odpisu podatku dochodowego. 
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Rozdział III. Ochrona środowiska, przyrody, rolnictwo 

 

Walory przyrodnicze i obszary chronione 

Do obszarów chronionych na terenie Gminy Poczesna należą:  

 Pomnik przyrody 

 Obszar Natura 2000 

 2 Użytki ekologiczne 

Obszar Natura 2000 Poczesna koło Częstochowy (PLH240030) - obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty Poczesna koło Częstochowy PLH240030 został wyznaczony w związku z 
wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Ostoja Poczesna koło 
Częstochowy została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty (Decyzja Komisji 2011/64/UE z 10 stycznia 2011r.).                                                                                                                                                                                                                 

Obszar obejmuje rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud 
żelaza. Szatę roślinną tworzą duże powierzchnie łąk z rzędów Arrhenatheretalia, Molinietalia, 
zbiorowisk szuwarowych oraz różnej wielkości  słabo wykształcone zagajniki z młodym 
drzewostanem osikowym i brzozowym, nawiązujące warunkami siedliskowymi i składem 
florystycznym do lasów łęgowych i grądów. Do najwartościowszych przyrodniczo należą 
fitocenozy z rzędu Molinietalia,  a szczególnie ze związku Molinion - łąki trzęślicowe z zespołu 
Molinietum caeruleae. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Poczesna koło 
Częstochowy PLH240030 został wyznaczony dla ochrony siedliska przyrodniczego: - 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (kod: 6410). Powierzchnia obszaru to 39,17 ha. 

 W 2018r. były prowadzone działania ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 wraz z 
monitoringiem na siedliskach nieleśnych. 

Użytek ekologiczny Zapadliska, rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko 
rzadkich lub chronionych gatunków. Powierzchnia użytku to 3 ha. Opis celów ochrony: 
zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 
torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. 

Użytek ekologiczny Zapadliska I, rodzaj użytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko 
rzadkich lub chronionych gatunków. Powierzchnia użytku to 28,97 ha. Opis celów ochrony: 
zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 
torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. 

Na terenie gminy Poczesna zlokalizowany jest jeden pomnik przyrody: Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) o obwodzie 344 cm z okazałą równomiernie rozwiniętą koroną, który rośnie                                   
przy ul. Cmentarnej, na terenie cmentarza. 
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Od 2008 roku wprowadzono na terenie Gminy Poczesna Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji, który skutkował wymianą tradycyjnych kotłów na ekologiczne. 

W 2008 r. i 2009r. był realizowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji poprzez 
dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wymiany kotłów na kotły ekologiczne (gazowe, na eko - groszek, olejowe, elektryczne) w 
indywidualnych budynkach. 

Od 2011r. było udzielane dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ze środków budżetu Gminy Poczesna (zasady 
udzielania dotacji celowych zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 78/IX/11 z dnia 
16.06.2011r.). Dofinansowaniu podlegał zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów 
grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem, drewnem 
oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, a także zakup 
urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej. 

Od 2009r. do końca 2020r. z dofinansowania do inwestycji związanych ze zmianą 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne skorzystało sumarycznie 775 
gospodarstw domowych. 

W 2020r. udzielono dotacji 65 osobom, które prawidłowo rozliczyły dotację celową 
ze środków budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze 
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. 

W 2020r. nastąpiła wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła na  : 50 kotłów gazowych, 13 
kotłów   na eko groszek spełniających wymagania 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie    
PN-EN 303-5:2012. Ponadto w 2020r. udzielono dotacji  dla montażu dwóch systemów 
wykorzystujących odnawialne źródła energii  –  montaż kolektorów  słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych. 

W  2020r. gmina Poczesna zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poczesna nr 67/VII/19   z 
dnia 4 lipca 2019 roku wypłacała kwoty dotacji  w wysokości: 

- wymiana pieca w domu jednorodzinnym  -  2.000 zł, 

- wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym - 4.000 zł, 

- modernizacja źródła ciepła (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym - 1.500 zł, 

-  modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej -  iloczyn liczby lokali 
mieszkalnych oraz kwoty 1.500 zł, 

- instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym - 2.000 zł. 

 

Czyste powietrze zaświadczenia  

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 
sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. i doprecyzowała sposób 
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uzyskiwania zaświadczenia  o dochodach dla osób chcących uzyskać dofinansowanie z 
programu Czyste powietrze. 

Powyższa ustawa wprowadziła w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska               (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g-10s 
w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie 
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w 
ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Gmina Poczesna w roku 2020 wystawiła 4 zaświadczenia 

Rolnictwo: 

             W roku 2020 w gminie Poczesna prężnie działało tak jak w latach poprzednich około 10 

dużych gospodarstw rolnych. Najczęstszymi uprawami były zboża: pszenżyto, pszenica, 

mieszanki zbożowe, jęczmień, owies, żyto, w niewielkim stopniu kukurydza. Gospodarstwa te 

zajmowały się również hodowlą bydła opasowego, trzody chlewnej. 

Oraz wiele gospodarstw zajmujących się prowadzeniem działalności na niewielką skalę często 
tylko dla zaspokajania własnych potrzeb żywieniowych i pielęgnacji trwałych użytków 
zielonych (łąk i pastwisk) 
Na terenie gminy działali również hodowcy drobiu, królików, a także gospodarstwo 
specjalizujące się w hodowli zwierząt futerkowych. 
W okresie od 1 września do 30 listopada 2020r., odbył się Powszechny Spis Rolny. W Gminie 
Poczesna obowiązkowi spisowemu podlegało 240 gospodarstw. W czasie spisu zbierane były 
dane dotyczące m.in.: 
 użytkowników gospodarstw rolnych; 

 rodzaju użytkowanych gruntów; 

 powierzchni użytkowanych gruntów; 

 zużycia nawozów mineralnych i organicznych; 

 pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych; 

 rodzaju budynków gospodarskich; 

 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym; 

 nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa 

domowego oraz pracowników najemnych. 

Sposobem dopełnienia obowiązku spisowego był samospis internetowy ok 20% rolników 
dokonało go samodzielnie, inni spisali swoje gospodarstwa poprzez infolinię spisową, jednakże 
przeważająca część gospodarstw spisana została przez Rachmistrza Spisowego.  

Podsumowując obowiązek ten na terenie gminy został wypełniony w 100% 
      W związku częstymi zgłoszeniami w sprawie szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta 
Gmina, jak w latach poprzednich współpracowała z przedstawicielami Kół Łowieckich m.in. 
poprzez uświadamianie mieszkańców, jakie działania powinni podejmować, aby ograniczyć 
możliwość żerowania dzikich zwierząt w szczególności chodziło o wykaszanie nieużytków oraz 
nie dopuszczenie do powstawania zagajników na terenie prywatnych działek, w których 
zwierzęta te lubią się gromadzić. 
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Rozdział  IV. Gospodarka wodna 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne Wójt Gminy jest zobowiązany do 
pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Wpływy z tej opłaty stanowią 90% 
przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a 10% dochód budżetu 
gminy. 

Zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, opłatę uiszcza się za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o 
powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z 
gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w 
systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni 
uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni 
biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty ustala się 
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni 
biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 
zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. W sprawie jednostkowych 
stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 

1. 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok – dla obszaru bez urządzeń do retencjonowania wody z 
powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, 

2. od 0,05 zł do 0,30 zł za 1m2 na 1 rok – dla obszaru z zastosowaniem urządzeń do 
retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne, Wójt Gminy Poczesna w 2020 roku 
wystawił 9 opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przedsiębiorcom z terenu 
gminy Poczesna. 

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  ;  

Zbiorcza sieć wodociągowa na koniec 2020 roku wynosiła - 90,3 km – wzrost o 0,43 km 

Zbiorcza sieć kanalizacyjna na koniec 2020 roku wynosiła – 56,90 km , wzrost o 2,85 km 

 W roku 2020 oddano do eksploatacji – 10 przydomowych oczyszczalni ścieków 
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Rozdział V. – Transport i komunikacja 

 

Gmina Poczesna jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem Częstochowa.  

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29.05.2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa 

i Gminą Poczesna w sprawie Komunikacji Miejskiej, Gmina Poczesna powierzyła Miastu 

Częstochowa prawa i obowiązki w zakresie zorganizowania komunikacji miejskiej na terenie 

Gminy Poczesna.  

Na podstawie zawartego porozumienia na terenie gminy funkcjonują następujące linie 

autobusowe: linia nr 53, linia nr 65, linia nr 68, linia nr 69, linia nr 25. 

 

Trasa linii 53 : Poczesna –OSP, Handlowa, Huta Stara, Wrzosowa, Aleja Wojska Polskiego, 

Estakada. 

Trasa linii 65 : Poczesna-Zawodzie, Długa,  Nowa Wieś, Korwinów, Słowik, Leśna, Aleja Wojska 

Polskiego, Estakada. 

Trasa linii 68 : Poczesna-Nierada, Michałów, Bargły, Poczesna, Nowa Wieś, Aleja Wojska 

Polskiego, Estakada. 

Trasa linii 69 : Poczesna-Nierada, Mazury, Sobuczyna, Malownicza, Zdrowa, Żyzna, 

Sabinowska, Piastowska, aleja  Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego, 

Dworzec Główny PKP 

Trasa linii 25 : Malownicza, Sobuczyna, Brzeziny, Żyzna, Sabinowska, Jagiellońska, aleja 

Bohaterów Monte Cassino, Korczaka, Śląska/Nowowiejskiego, Kilińskiego/Dąbrowskiego, 

Dekabrystów, Szajnowicza Iwanowa, Obrońców Westerplatte, aleja Wyzwolenia, Fieldorfa-

Nila, Pileckiego, św. Brata Alberta, Makuszyńskiego, Rząsawska, Warszawska, Norwida, 

Kontkiewicza-Wyczerpy Osiedle.  

 

Kwota wydatkowanych środków wg stanu na dzień 31.12.2020r. to 3 025 804.82 zł 

Koszt netto za 1 wozokilometr to 7,21 zł.  

 

Gmina Poczesna należy do jednej z najlepiej skomunikowanych gmin w powiecie, pod 

względem komunikacji autobusowej.  
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Wsparciem są również inni przewoźnicy, którzy zatrzymują się na naszych przystankach 

autobusowych, tj. 

BK GROUP Sp. z o.o. 

ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź  

PP. KOCHMAŃSKA  

Ewa Kochmańska  

ul. Warszawska 336, 42-200 Częstochowa  

PKS Częstochowa S.A. 

ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa  

PPHU UNI-METAL  

ul. Różana 6/1, Koniecpol  

 

W Gminie Poczesna na stacji w miejscowości Korwinów przy ul. Stacyjnej zatrzymują się 

również pociągi.  

Gmina Poczesna posiada również samochód dostawczy, samochód osobowy oraz autokar, 

który służy do obsługi przedszkoli i szkół, z autokaru  gminnego korzystają także  mieszkańcy 

Gminy. 

 

W związku z trwającym remontem dróg powiatowych tj. ul. Lipowa i ul. Tkacka  

w miejscowości Huta Stara A oraz drogi wojewódzkiej nr 791 i związane z tym utrudnienia 

komunikacyjne zachodziła konieczność wprowadzenia na terenie gminy Poczesna komunikacji 

zastępczej.  

Od dnia 15.06.2020r została wprowadzona komunikacja zastępcza na linii nr 53 od m. Huty 

Starej B Osiedle w kierunku m. Poczesna, natomiast od dnia 19.09.2020r. została 

wprowadzona komunikacja zastępcza na linii nr 65  od ul. Ceramicznej w m. Korwinów  

w kierunku m. Zawodzie. 
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Rozdział VI. Gospodarka komunalna 
 

Gmina Poczesna posiada duży zasób mieszkaniowy w skład, którego wchodzą lokale 

położone w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Poczesna są to budynki we 

Wrzosowej przy ul. Leśnej 1, budynki w Korwinowie przy ul. Okólnej 12 i 14, budynek w Hucie 

Starej A przy ul. Lipowej 4 oraz budynek położony w Dębowcu ogółem 34 lokale mieszkalne 

w tym 18 lokali socjalnych. 

Pozostałe lokale mieszkalne znajdują się w budynkach trzydziestu siedmiu Wspólnot 

Mieszkaniowych położonych w m. Huta Stara B, Wrzosowa, Korwinów, Nowa Wieś i Kolonia 

Poczesna (158 lokale mieszkalne), w 2020r. sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 

10 mieszkań. 

 

 

 

Lokale mieszkalne z zasobu Gminy Poczesna ogółem 

Mieszkania w budynkach
stanowiących własność Wspólnot
Mieszkaniowych  84%

Mieszkania w budynkach 100%
własność Gmina  16%

58%

42%

Zasób mieszkaniowy Gminy Poczesna w 
budynkach stanowiacych 100 % Gminy 

Socjalne

Komunalne
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Mieszkania sprzedane w roku 2020 

1) Wrzosowa ul. Cementowa – akt notarialny   30.01.2020r. 

2) Huta Stara B ul. Północna – akt notarialny 30.01.2020r. 

3) Huta Stara B ul. Główna – akt notarialny 08.07.2020r. 

4) Huta Stara B ul. Północna – akt notarialny 08.07.2020r. 

5) Wrzosowa ul. Cementowa – akt notarialny 08.07.2020r. 

6) Wrzosowa ul. Cementowa – akt notarialny 08.07.2020r. 

7) Huta Stara B ul. Zachodnia – akt notarialny 14.09.2020r. 

8) Huta Stara B ul. Klubowa – akt notarialny 14.09.2020r. 

9) Huta Stara B ul. Zachodnia – akt notarialny 12.10.2020r. 

10) Huta Stara B ul. Mała – akt notarialny 12.10.2020r. 

Mieszkania sprzedawane są na rzecz dotychczasowych najemców zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Nr 150/XX/16 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 

dnia 05 lipca 2016r. poz. 3759, przy zastosowaniu 90% bonifikaty od ceny nieruchomości 

ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę w operacie szacunkowym. 

 
 

Działki nabyte na własność przez Gminę Poczesna w 2020 r. 

 

L.p. Obręb 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

w ha 
Podstawa nabycia Wartość 

1 
Kolonia 
Brzeziny 
Wielkie 

140/1 
134/3 
134/4 

0.1710 
0.0572 
0.0416 

Dec.NWXV.7532.1.469.2018 

37 620,00 
12 584,00 

9 152,00 

2 
Kolonia 

Poczesna 
83 0,4360 Dec.NWXV.7532.1.387.2018 87 200,00 

3 Nierada 1569 7.0584 Dec.NWXV.7532.1.994.2012                           352 920,00 

4 Wrzosowa 
975/6 

975/10 
0.0718 
0.0615 

Dec.NWXVa.7510.6.1.2020                 
 3 590,00 

  3 075,00 

5 Wrzosowa 1037/4 0.7594 Dec.NWXV.7532.1.469.2018                    167 068,00 

6 Wrzosowa 

965/1 
966/1 
967/1 
968/1 
969/7 
970/1 
971/1 
972/1 
973/1 
974/3 
974/6 
975/1 
976/3 
977/3 

0.0009 
0.0079 
0.0041 
0.0035 
0.0053 
0.0095 
0.0080 
0.0088 
0.0086 
0.0096 
0.0085 
0.0088 
0.0089 
0.0088 

Dec.NWXV.7532.1.300.2014 

  180,00 
1 580,00 

820,00 
700,00 

1 060,00 
1 900,00 
1 600,00 
1 760,00 
1 720,00 
1 920,00 
1 700,00 
1 760,00 
1 780,00 
1 760,00 
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978/1 
979/1 
980/1 
981/1 

0.0047 
0.0045 
0.0082 
0.0054 

940,00 
900,00 

1 640,00 
1 080,00 

7 Wrzosowa 

377/2 
378/2 
379/2 
380/2 
409/1 
4223 

0.0280 
0.0140 
0.0140 
0.0460 
0.0350 
0.0240 

Dec.NWXV.7532.1.387.2018 

5 600,00 
2 800,00 
2 800,00 

 9 200,00 
7 000,00 
4 800,00 

8 Wrzosowa 
287/4 
296/4 

0.0018 
0.1091 

Akt not.Rep A 8213/2020 
Wieczyste użytkowanie 

   703,23 
42 623,77 

9 Zawodzie 443/1 0.1592 Dec.GIZ.6831.13.2019.2020 art.98 
Działka pod drogą publiczna 

55 720,00 

Razem 9.2120  829 256,00 
 

 

Działki nabyte we władanie w 2020 r. przez Gminę Poczesna 

L.p. Obręb 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

w ha 
Podstawa nabycie Wartość 

1 Wrzosowa 261 0.0820 GK.6620.8270.2020           16 400,00 

Razem 0.0820   16 400,00 
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Rozdział VII. Gospodarka odpadami 
 
Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie                              
Gminy Poczesna : 
  
 Firmami, które świadczyły usługę w 2020r. były: Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew 
Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska. Od 1 grudnia 2020r. do 30.11.2020r. firmą, która 
świadczy usługę  odbierania odpadów komunalnych   i zagospodarowania tych odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy 
Poczesna jest Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach  ul. Bór 169 ,                      
42-202 Częstochowa. 

 
 

Informacja o odebranych odpadach komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Poczesna  w 2020r. 

      
  Kod odpadów 

 
 

 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych     [Mg] 

 
 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1691,500 

ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
646,710 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione                            

w 20 01 31 
0,226 

16 06 04 
Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03) 
0,023 

15 01 07 Opakowania ze szkła 247,450 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
72,290 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 181,02 

15 01 01  
Opakowania z papieru i 

tektury 
96,99 

15 01 04 Opakowania z metali 0,720 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
251,030 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 48,980 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne                    
i elektroniczne inne niż 

wymienione                   w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

4,572 
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Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna w 2020r. 
1. Odpady komunalne z terenu Gminy Poczesna zagospodarowane zostały w następujących 
instalacjach: 
●zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 – Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,  
●Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 - Zakład Segregacji Odpadów 
Budowlanych i Komunalnych ul. Ozimska 1A, 46-043 Dylaki, Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, ECO PROCESING  Sp. z o. o. ul. Mariana Domagały 1, 
30-741 Kraków. 
●Odpady o kodzie 19 12 12 - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Sobuczyna  ul. Konwaliowa 1. 

 
 

 Zezwolenia wydane przez Wójta Gminy Poczesna na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
Gminy Poczesna posiadają przedsiębiorstwa :      
       
      1.Remondis Sp. z  o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Częstochowie ul. 

Radomska 12  
 , 42-200 Częstochowa, 

2. SUEZ Południe Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30 -731 Kraków, 
      3.Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach,  ul. Kosmowskiej                                  
 ul. Bór 169, 42 – 202 Częstochowa, 

4. Zakład Usługowy „TRANS-WIT” Wiktor Szczepański, ul. Sokola 9,  42-200 
Częstochowa, 
5. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  , ul. Konwaliowa 1, 
Sobuczyna,  
42-263 Wrzosowa, 
6. P.H.U. ADEK POL Adrian Ujma, ul. Główna 54, 42-263 Huta Stara B,  
7. Usługi Asenizacyjne Łukasz Sosnowicz ul. Nadrzeczna 8 Masłońskie, 42-360 Poraj,   
9.TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 
10. Strach i Synowie Sp. z o.o.  ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, 
11.P.P.H.U. Krzysztof Stanek Wierzchowisko ul. Długa 34, 42-233 Mykanów, 
12. P.H.U. „INTER-PLAST” Tomasz Nowak ul. Wspólna 11, 42-260 Kamienica Polska, 
13. Usługi Asenizacyjne Joanna Kret Wysoka Lelowska ul. Częstochowska 30, 42-310 
Żarki, 
14. Usługi Asenizacyjne Leszek Waga ul. Klonowa 5a, 98-337 Strzelce Wielkie,          
15. Rafał Michnicki Firma Handlowo-Usługowa „TRANSPOL” ul. Warmińska 7, 42-200 
Częstochowa 
16. WC SERWIS ŚLASK Sp. z o.o. ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, 
17.Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Kołtun ul. Transportowa 60, 42-260 Kamienica 
Polska, 
18. TRANS-KRIS Krzysztof Tarnowski ul. Mirowska 247/251 lok. 4, 42-202 Częstochowa.  
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Wykaz podmiotów wpisanych rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Poczesna : 

   

Lp.  
Nazwa firmy zajmująca się odbiorem 

odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Poczesna  

Adres firmy  Nr rejestrowy 

1 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków  
Wiesław Strach  
   

ul. Bór 169, 
42 – 200 Częstochowa 

 

 
1/2012 

2 
Strach i Synowie Sp. z o.o.  
   

ul. Bór 169, 
42 – 202 Częstochowa 

 

 
3/2012 

3 
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach  
   

Korzonek 98, 
42 – 274 Konopiska 

 

 
7/2012 

4 
PZOM Strach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
   

ul. Przemysłowa 7, 
42 – 274 Konopiska 

 

 
10/2012 

5 

Firma Handlowo- Usługowa Andrzej Bajor 
BOWI Zakład Przetwarzania Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego  
   

ul. Ogrodowa 64a, 
42-202 Częstochowa 

 

 
11/2012 

6 
Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  
   

ul. M. Konopnickiej 378, 
42 – 260 Kamienica Polska 

 

 
12/2012 

7 

 
EKO-STEM BIS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa   
 

 
ul. Przemysłowa 7, 
42 – 274 Konopiska 

 
 
 

 
13/2012 

8 

 
 
REMONDIS Sp. z  o.o.  
   

 
ul. Zawodzie 18,                           

02-981 Warszawa 
ul. Radomska 12, 

42-200 Częstochowa 
 
 
 

 
14/2012 

 
   

9 
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.  
   

ul. Starocmentarna 2, 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

 
16/2012 

10  

 
FCC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu   

ul. Lecha 10, 
41-800 Zabrze 

 

 
19/2012 
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11 
PBI Sp.j. Sławomir Bełtowski, Tomasz Ryś Al. Pokoju 48,                                

42-202 Częstochowa 
2/2013 

12 
 
REMONDIS Górny Śląsk  Sp. z o.o. 

ul. Piotra Skargi 87,                    
41-706 Ruda Śląska 

 
2/2016 

13 
„ZOM STRACH”                               Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Gminna 75,                                
42-221 Częstochowa 

 
3/2016 

14 
 
Firma „Coner” Bogusław Coner  

ul. Marii Konopnickiej 
378,                                              

42-260 Kamienica Polska 

2/2019 

15 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Mirosław Olejarczyk 

Wola Jachowa 94A,                  
26-008 Górno 

3/2019 

16 
 
SUEZ Południe Sp. z o.o. 

ul. Kosiarzy 5a,                           
30-731 Kraków 

4/2019 

17 
 
FCC Lubliniec Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 5,                       
42-700 Lubliniec 

2/2020 

18 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp.  z o.o. w Zabrzu 

ul. Lecha 10,                                
41-800 Zabrze 

4/2020 

 
 
 
 
 

Informacja o Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
                                 
 Ponadto mieszkańcy Gminy Poczesna mogą przekazać z gospodarstw domowych 
bezpłatnie (we własnym zakresie) do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, który mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1  pozostałe odpady, tj. : 
odpady remontowe: gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. 
zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe  i ceramiczne elementy wyposażenia, drewno 
(nie zwierające papy) szkło : np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone, szkło (butelki po 
napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). metale, odpady zielone: 
liście, trawy, słoma, gałęzie,  tworzywa sztuczne: odpady opakowaniowe selektywnie zbierane 
typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki po kwiatkach, opakowania wielomateriałowe 
jak kartony  po napojach, odpady wielkogabarytowe: (meble, wykładziny, dywany, ramy 
okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki), zużyte opony: 
(z samochodów osobowych  i dostawczych  o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące  np.: 
z taczek, rowerów, motocykli), szyby samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny: lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD, odpady niebezpieczne typu: 
przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, 
opakowania  po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, świetlówki, folie typu worki, 
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reklamówki, makulatura: (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, 
opakowania kartonowe i tekturowe). 

Przed dostarczeniem odpadów do SPSZOK właściciel nieruchomości winien jest pobrać w 
Urzędzie Gminy Poczesna zaświadczenie uprawniające do zawiezienia odpadów do SPSZOK.  

Informacja o przekazanych odpadach komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie   Gminy Poczesna  do SPSZOK w 2020r. 

  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru  i tektury  2,300 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
3,180 

15 01 07 Opakowania ze szkła  0,260 

16 0 03 Zużyte opony  10,520 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy                   z rozbiórek  
i remontów  

35,760 

20 01 02 Szkło  0,740 

20 10 23* Urządzenia zawierające freony 0,880 

20 01 27* 

Farby, tusze farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i  żywice 
zawierające substancje 

niebezpieczne  

0,540 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne                       
i elektroniczne inne niż 

wymienione               w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki   

0,340 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne               
i elektroniczne inne niż 

wymienione                    w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35  

2,980 

20 01 40 Metale  0,480 

20 02 01 Odpady ulęgające biodegradacji  37,580 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  82,840 

20 01 26* 
Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

0,020 
 

SUMA 178,420 

 
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Poczesna w 2020r. 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia : Papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło. 

W 2020 r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom około 51 %,przy minimalnym poziomie na 2020 
r., który wynosił   50 %.   
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 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 
 

W 2020r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom około 100 %, przy minimalnym poziomie na 
2020r., który wynosił  70 %.  
 
W 2020r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom  16% ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym 
maksymalnym poziomie  35% .  

 
Informacja dotycząca składowiska odpadów w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 

 
Na terenie gminy Poczesna zlokalizowana jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK), której zarządzającym jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.  
Składowisko zlokalizowane jest na terenie powyrobiskowym, po byłej eksploatacji 
kopalnianych rud żelaza. W otoczeniu składowiska występują różnej wielkości i wysokości 
hałdy powstałe w czasie eksploatacji górniczej pokładów rud żelaza w latach 1919-1960, a 
także łąki, pastwiska i tereny rolne. 

Pozwolenie zintegrowane: 

Decyzja Nr 1381/OS/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. wydana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego dla CzPK Sp. z o.o. dotycząca pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Konwaliowej 1.  

 
     

Pozwolenie zintegrowane decyzje dla II kwatery: 

 Decyzja Nr 2728/OS/2008  z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II 

kwatera- etap I składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w 
Sobuczynie przy ul. Konwaliowej   1- wydana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego,  

 Decyzja Nr 2378/OS/2010 z dnia 11 czerwca 2010r. zmieniająca decyzję Nr 
2728/OS/2008  z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera- etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

 Decyzja 635/OS/2011  z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca decyzję Nr  

2728/OS/2008  z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera- etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  
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 Decyzja Nr 2524/OS/2011  z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca decyzję Nr 

2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera - etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

 Decyzja Nr 187/OS/2013  z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca decyzję Nr 
2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera- etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczyn ie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

 Decyzja Nr 2733/OS/2014 z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca decyzję Nr 

2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera- etap I 

składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

 Decyzja Nr 675/OS/2015 z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca decyzję Nr 
2728/OS/2008  z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II  kwatera- etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Decyzja Nr 761/OS/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniająca decyzję Nr 
2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008r. dla instalacji II kwatera- etap I 
składowiska odpadów innych niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. 
Konwaliowej 1 - wydana przez  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  
 

 Ponadto Gmina Poczesna co roku uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”, w którą 
zaangażowane są szkoły z naszego terenu.  

 Gmina pomaga zainteresowanym mieszkańcom zmieniać pokrycia dachowe z 
eternitu , poprzez odbiór  materiałów zawierających azbest z posesji i ich utylizację na koszt 
gminy. Akcja jest realizowana, gdy ilość złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy 
Poczesna przekroczy 10 Mg.   
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Rozdział VIII.  Zdrowie i pomoc społeczna  
 

 
Na terenie Gminy Poczesna mamy 3 ośrodki zdrowia: w  Poczesnej, we Wrzosowej                                     
i w Nieradzie z siedzibą w Michałowie.    

Obsada kadrowa na dzień 31 grudnia 2020roku: 

 Ogółem zatrudnionych 30 pracowników, w tym 23 pracowników zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy plus 10 osób zatrudnionych na umowę cywilno – prawną. 

 

Lekarze: -  5 osób tj.: 3,5 etatu + 10 osób zatrudnionych na umowę  
cywilno-prawną 

Pielęgniarki: -  16 osób  tj.: 14,74 etatu  

Analitycy medyczni: -  2 osoby  tj.: 2 etaty 

Położna: -  1 osoba  tj.: 1 etat 

Sprzątaczki: -  4 osoby  tj.: 3,5 etatu 

Biuro: -  2 osoby  tj.: 2 etaty 

 

Ośrodek Zdrowia Poczesna 

Obsada kadrowa: - 16 osób tj.: 13,44 etatu + 7 osób zatrudnionych na umowę  
cywilno-prawną 

Lekarze: - 2 osoby tj.: 0,5 etatu + 7 osób zatrudnionych na umowę  
cywilno-prawną 

Pielęgniarki: - 7 osób    tj.:  6,44 etatu 

Analitycy medyczni: - 2 osoby  tj.:  2,00 etaty  

Położna: - 1 osoba  tj.:  1,00 etat 

Sprzątaczki: - 2 osoby  tj.:  1,50 etatu 

Biuro: - 2 osoby  tj.:   2,00 etaty 

 

Ośrodek Zdrowia Wrzosowa 

Obsada kadrowa: - 10 osób  tj.:  9,30 etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę 

  cywilno-prawną 

Lekarze: - 2 osoby tj.:  2,0 etaty + 3 osoby zatrudniona na umowę 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  31 

 

  cywilno-prawną 

Pielęgniarki: -  7 osób tj.:  6,30 etatu 

Sprzątaczka: -  1 osoba  tj.:   1,00 etat 

 

Ośrodek Zdrowia Nierada 

Obsada kadrowa: -  4 osoby  tj.: 4,00 etaty 

    

Lekarze: -  1 osoba  tj.:  1,00 etat  
     

Pielęgniarki: -  2 osoby  tj.:  2,00 etaty 

Sprzątaczka-kotłowy:  -  1 osoba  tj.:  1,00 etat 

 

ROK 2020 

 

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Zdrowia w Poczesnej 

 

Rodzaj świadczenia Ilość 

Ogółem udzielonych porad 

w tym wizyt domowych 

14.159 

120 

Poradnia Ogólna 

w tym wizyt domowych 

10.130 

105 

Poradnia dla Dzieci 

w tym wizyt domowych 

1.738 

15 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

 

731 

Poradnia Chirurgii Ogólnej 1.560 

 

Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym 
poradni ogólnej, dziecięcej, ginekologiczno – położniczej i 
chirurgicznej 

2.936 
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Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie medycyny 
szkolnej 

w tym zabieg fluoryzacji 

1.471 

 

514 

Ilość odwiedzin wykonanych przez pielęgniarki środowiskowo-
rodzinne 

w tym ilość wizyt patronażowych 

167 

 

4 

Ilość odwiedzin wykonanych przez położną środowiskowo-rodzinną 

w tym ilość wizyt patronażowych 

134 

 

81 

Ilość wykonanych zabiegów w środowisku zamieszkania pacjenta 
przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i położną środowiskowo - 
rodzinną 

311 

 

 

Ilość wykonanych szczepień ochronnych 

 

502 

 

Ilość wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi 

 

458 

 

Ilość wykonanych pomiarów poziomu glikemii we krwi 
włośniczkowej  metodą glukometryczną 

69 

Ilość wykonanych badań USG jamy brzusznej 

 

284 

 

Ilość wykonanych badań USG ginekologicznego 

 

268 

 

Ilość wykonanych badań USG piersi 

 

310 

 

Ilość wykonanych badań USG ślinianek 

 

0 

 

Ilość wykonanych badań USG tarczycy 

 

75 

 

Ilość wykonanych badań USG węzłów chłonnych 5 
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Ilość wykonanych badań EKG 

 

112 

 

Kolposkopia 0 

 

Krioterapia 

 

0 

KTG 

 

 

14 

 

Spirometria 

 

0 

Edukacja przedporodowa 14 

 

Ilość wykonanych badań cytologicznych 

 

73 

Ilość wykonanych badań diagnostycznych w Laboratorium Analiz 
Lekarskich 

( ilość pacjentów ) 

13.114 

 

2.833 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Zdrowia w Nieradzie 

 

Rodzaj świadczenia Ilość 

Ogółem udzielonych porad 

w tym wizyt domowych 

6.429 

45 

Poradnia Ogólna 

w tym wizyt domowych 

5.653 

45 
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Poradnia dla Dzieci 

w tym wizyt domowych 

776 
0 

Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym 
Poradni ogólnej i dziecięcej 

2.071 

 

Ilość odwiedzin wykonanych przez pielęgniarkę środowiskowo-
rodzinną 

w tym ilość wizyt patronażowych 

144 

 

0 

Ilość wykonanych zabiegów w środowisku zamieszkania pacjenta 
przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną 

348 

Ilość wykonanych szczepień ochronnych 

 

169 

Ilość wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi 

 

683 

Ilość wykonanych pomiarów poziomu glikemii we krwi 
włośniczkowej  metodą glukometryczną 

191 

Ilość wykonanych badań EKG 

 

247 

 

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej 

 

Rodzaj świadczenia Ilość 

Ogółem udzielonych porad 

w tym wizyt domowych 

18.377 

267 

Poradnia Ogólna 

w tym wizyt domowych 

15.990 

245 

Poradnia dla Dzieci 

w tym wizyt domowych 

2.387 

22 

Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym 
Poradni ogólnej i dziecięcej. 

2.680 

 

Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie medycyny 
szkolnej 

951 
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w tym zabieg fluoryzacji  

340 

Ilość odwiedzin wykonanych przez pielęgniarki środowiskowo-
rodzinne 

w tym ilość wizyt patronażowych 

459 

 

4 

Ilość wykonanych zabiegów w środowisku zamieszkania pacjenta 
przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne  

534 

Ilość wykonanych szczepień ochronnych 

 

585 

Ilość wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi 

 

541 

Ilość wykonanych pomiarów poziomu glikemii we krwi 
włośniczkowej  metodą glukometryczną 

62 

Ilość wykonanych badań EKG 

 

154 

 

Podsumowanie pracy 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 

w Poczesnej 

 

Rodzaj świadczenia Ilość 

Ogółem udzielonych porad 

w tym wizyt domowych 

38.965 

432 

Poradnia Ogólna 

w tym wizyt domowych 

31.773 

395 

Poradnia dla Dzieci 

w tym wizyt domowych 

4.901 

37 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

 

731 

Poradnia Chirurgii Ogólnej 1.560 
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Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym 
poradni ogólnej, dziecięcej, ginekologiczno – położniczej i 
chirurgicznej. 

7.687 

 

Ilość wykonanych zabiegów pielęgniarskich w gabinecie medycyny 
szkolnej 

w tym zabieg fluoryzacji 

2.422 

 

854 

Ilość odwiedzin wykonanych przez pielęgniarki środowiskowo-
rodzinne 

w tym ilość wizyt patronażowych 

770 

 

8 

Ilość odwiedzin wykonanych przez położną środowiskowo-rodzinną 

w tym ilość wizyt patronażowych 

134 

 

81 

Ilość wykonanych zabiegów w środowisku zamieszkania pacjenta 
przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i położną środowiskowo - 
rodzinną 

1.193 

 

Ilość wykonanych szczepień ochronnych 

 

1.256 

 

Ilość wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi 

 

1.682 

 

Ilość wykonanych pomiarów poziomu glikemii we krwi 
włośniczkowej  metodą glukometryczną 

322 

Ilość wykonanych badań USG jamy brzusznej 

 

284 

Ilość wykonanych badań USG ginekologicznego 

 

268 

Liczba wykonanych badań USG piersi 310 

 

Ilość wykonanych badań USG ślinianek 

 

0 
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Ilość wykonanych badań USG tarczycy 

 

75 

Ilość wykonanych badań USG węzłów chłonnych 

 

5 

Kolposkopia 0 

 

Krioterapia 0 

 

KTG 14 

 

Spirometria 

 

0 

Edukacja przedporodowa 14 

 

Ilość wykonanych badań EKG 

 

513 

Ilość wykonanych badań cytologicznych 

 

73 

Ilość wykonanych badań diagnostycznych w Laboratorium Analiz 
Lekarskich 

( ilość pacjentów ) 

13.114 

 

2.833 

 

Liczba dzieci w szkołach – w tym: 

 

Szkoła Podstawowa w Poczesnej - 312 

Szkoła Podstawowa w Nieradzie - 168 

Szkoła Podstawowa we Wrzosowej - 167 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słowiku -  78 

Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B -  136 

Razem - 861 
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Ilość zadeklarowanych pacjentów do lekarza POZ: 

GZOZ w Poczesnej: 8.138  

 
Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną  w kraju, Gminny Zespół Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej informował , że godziny pracy  Ośrodków  Zdrowia w : Poczesnej, 
Nieradzie i we Wrzosowej   nie ulegają zmianie. Zapewniamy dostępność do świadczeń 
medycznych w godzinach od 08.00 do 18.00  (szczególnie drogą telefoniczną). 
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej 
ul. Szkolna 3, 42-262 Poczesna 
tel. 34 327 41 93 
tel. kom.  797 877 666 
Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej 
ul. Strażacka 27, 42-263 Wrzosowa 
tel. 34 327 55 78 
tel. kom. 690 501 999 
Ośrodek Zdrowia w Nieradzie 
42-262 Michałów ul. Laurowa 58 ( wejście i wjazd od ul. Leszczynowej w Nieradzie) 
tel. 34 373 62 00 
Każda porada medyczna musi być poprzedzona wykonaniem telefonu do lekarza z 
wybranego ośrodka zdrowia z terenu gminy Poczesna. Dalszy proces leczenia będzie wynikał 
z indywidualnej decyzji lekarza. 
Od dnia 16 marca 2020 r. ośrodki zdrowia na terenie gminy Poczesna wprowadziły formę 
udzielania świadczeń medycznych z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego 
(połączenie telefoniczne) jakim jest teleporada. 

 Od początku pandemii koronawirusa GZOZ w Poczesnej stara się zminimalizować 
ryzyko zakażenia wirusem, dlatego część konsultacji lekarskich, pielęgniarskich, położniczych 
odbywa się w formie teleporady. Pozostałe świadczenia medyczne udzielane są 
ambulatoryjnie, bądź w miejscu zamieszkania pacjenta w zabezpieczeniu w środki ochrony 
indywidualnej. 

 W Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej udzielono w 2020 roku 10020 teleporad osobom 
powyżej 18 r.ż. oraz 1510 teleporad dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. 

 W Ośrodku Zdrowia we Nieradzie udzielono w 2020 roku 2074 teleporad osobom 
powyżej 18 r.ż oraz 220 teleporad dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. 

 W Ośrodku Zdrowia w Poczesnej udzielono w 2020 roku.7254 teleporad osobom 
powyżej 18 r.ż. oraz 501  teleporad dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. 

 Przez cały okres pandemii funkcjonują gabinety zabiegowe, gdzie wykonywane są na 
zlecenie lekarza POZ iniekcje, pomiary glukozy i kwasu moczowego, pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi, zmiany opatrunków, usuwanie szwów, cewnikowanie pacjentów,  badania 
ekg i inne zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  39 

 

 Od 16 marca 2020r. do 31.12.2020 r. w okresie ograniczonego funkcjonowania 
placówek POZ wykonano: 1327 iniekcji oraz 584 innych zabiegów, 140 szczepień osób 
dorosłych oraz 251 badań ekg. 

 Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży do lat 19 zostały wstrzymane od 16.03.2020 
r. do 20 .04.2020 r. Od tego momentu do 31.12.2020 r. punkty szczepień wykonały 876 
szczepień ochronnych.. 

 Pacjenci wymagający opieki pielęgniarki POZ w warunkach domowych byli nadal 
odwiedzani w środowisku domowym w pełnym zabezpieczeniu w środku ochrony 
indywidualnej. U pacjentów pobierano krew do badań diagnostycznych, wykonywano 
cewnikowanie pęcherza moczowego, usuwano szwy po zabiegach operacyjnych oraz 
wykonywano iniekcje z podaniem leków różnymi drogami 

 Zostały uruchomione dodatkowe ogólnodostępne numery telefonów, które służą do 
rejestracji pacjentów. Uruchomione zostały również numery telefonów dedykowane 
lekarzom POZ i AOS do celów udzielania teleporad. Uruchomiony również został numer 
telefonu do laboratorium w Poczesnej, dzięki czemu pacjenci mogą umawiać się na pobranie 
krwi do badań diagnostycznych na określony dzień i godzinę z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego. 

 W przypadku chorego dziecka do lat 2 wizyta zawsze odbywała się w trybie 
stacjonarnym. Każdy pacjent korzystał z osobistej wizyty u lekarza POZ jeżeli stan jego 
zdrowia tego wymagał np. zaostrzenie choroby przewlekłej, podejrzenie nowotworu, stan 
zagrażający życiu. Lekarz POZ podejmował ostateczną decyzję w tym zakresie. 

 W okresie od 07 do 12.2020 r otrzymaliśmy 49.379,34 zł 3% reżim sanitarny 
wynikający z umowy na świadczenie usług zdrowotnych. 

Od 16 marca 2020 do 31.12.2020 w okresie ograniczonego funkcjonowania laboratorium 
analitycznego laboratorium wykonało 7487 badań i przyjęto 1576 pacjentów. 

 

Zgodnie z uchwałą nr 34/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14  marca 2019 roku                                  
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia                                       
w Poczesnej,  Rada Społeczna działała w składzie 6 osobowym i  odbyła dwa  posiedzenia                    
w 2020 r.  

Kontynuowano realizację uchwały nr 146/XX/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 czerwca                   
2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Poczesna na lata 2016-2020.  
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

w gminie Poczesna został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna 

z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Poczesna. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poczesnej funkcjonowała  

w składzie 7 osobowym w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy: nr URO.0050.14.2019.R.S.  

z dnia 7 lutego 2019r. 

 

W roku sprawozdawczym Komisja odbyła łącznie 6 posiedzeń. Na posiedzeniach Komisji 

omawiano stopień realizacji programu profilaktyki, kierunek wydatkowania środków, 

podejmowano decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zadań w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi tj. sposobu załatwiania wniosków o skierowanie osób na leczenie, opiniowała 

wnioski o zezwolenie na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych. 

Ogółem Komisja przyjęła 15 wniosków o skierowanie osób na leczenie. Wnioski wpłynęły od 

Kuratorów Sądowych, Policji, rodzin i GOPS-u. Na wniosek GKRPA prawie wszystkie osoby 

objęte procedurą leczenia odwykowego zostały obligatoryjnie poddane badaniom przez 

biegłych sądowych - psychiatry i psychologa, którzy po przeprowadzeniu diagnozy wystawili 

opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

8 spraw o leczenie przesłano do rozpatrzenia przez Sąd i są w trakcie rozpatrywania.  

Pozostałe wnioski są realizowane przez Komisję. Ilość wniosków o leczenie nieznacznie 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego. 

4 osoby z terenu gminy skorzystało z dofinansowania do leczenia chorób spowodowanych 

uzależnieniem od alkoholu poprzez wszycie implantu. 

Komisja zaopiniowała łącznie 11 wniosków o wydanie decyzji na sprzedaż detaliczną lub 

gastronomiczną napojów alkoholowych. Liczba punktów napojów alkoholowych we 

wszystkich kategoriach zezwoleń utrzymuje się na podobnym poziomie, co należy uznać za 

korzystną informację w kwestii ograniczenia dostępności napojów alkoholowych. 

Wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu na temat kompetencji i zadań 

należących do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono 

również szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.  

Punkt Konsultacyjny działa we Wrzosowej. 
Celem działalności Punktu jest realizowanie zadań własnych Gminy Poczesna wynikających z 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie : 

- możliwości kierowania na leczenie i leczenia osób uzależnionych od alkoholu, 

- motywowania osób do podjęcia leczenia, 

- pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

- kierowanie na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych i dla dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym. 

Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc terapeutyczną w każdą środę w godzinach od 16.00 do 
19.00 
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Pomoc terapeutyczna świadczona jest przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii 
uzależnień. 

W roku 2020 specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 183 porady. Od dn. 22.04.2020 do 
dn. 12.08.2020 udzielał teleporad z powodu trwającej epidemii koronawirusa. 

Od dn. 19.08.2020 ponownie powrócono do spotkań terapeutycznych w nowej siedzibie 
Punktu Konsultacyjnego we Wrzosowej. 

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym dotyczyły motywacji do podjęcia leczenia osób 
kierowanych przez Gminną Komisję d s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapeuta 
przedstawiał możliwości form leczenia terapeutycznego, przedstawiał cele terapii, udzielał 
informacji o jej przebiegu. Formy leczenia były dostosowywane do indywidualnych możliwości 
klienta. Na wyraźne życzenie klienta pomagał w umieszczeniu w oddziałach stacjonarnych 
terapii i na oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych. 

Do Punktu Konsultacyjnego uczęszczali klienci mający zobowiązanie Sądu o leczenie 
przymusowe. Celem tych spotkań było zdobycie wiedzy nt. uzależnienia od alkoholu, 
rozpoznanie destrukcji alkoholowej, motywowanie do wprowadzania zmian w różnych 
obszarach życia i wzmacnianie motywacji do utrzymywania abstynencji. Ważnym obszarem 
pracy z klientami Punktu Konsultacyjnego była praca nad konstruktywnym radzeniem sobie z 
przeżywanymi emocjami i poczuciem własnej wartości, jak również poszukiwanie rozwiązań 
trudnych sytuacji życiowych i motywowanie do wprowadzania zmian w swoim życiu. 

Osobom współuzależnionym , rodzinom wskazywał możliwości skorzystania z profesjonalnej 
pomocy terapeutycznej w specjalistycznych placówkach, wspierał w radzeniu sobie z piciem 
najbliższych i radzeniu sobie w codziennym życiu. 

Do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się również osoby będące w kryzysie. Otrzymały wsparcie 
terapeutyczne i możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego spełnia swoje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Rodzaj i zakres udzielanych porad zapewnia osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom 
dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej. 

Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego mają możliwość przedstawienia swoich 
spraw i problemów w sposób anonimowy z zachowaniem i poszanowaniem intymności , 
uzyskują wsparcie i zrozumienie. 

 

Realizacja świadczeń pieniężnych z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych finansowanych z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Poczesnej w 2020 roku przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedstawia się następującego: 

1/ Zapewnienie schronienia, 3 posiłków, pomocy rzeczowej osobom uzależnionym od 

alkoholu, skrajnie ubogim a także bezdomnym w placówkach stowarzyszenia „AGAPE”  

w Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędzińskiej i Domu 

Bezdomnych w Lubojence – 5 osób. 
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2/ Pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wywiadów alkoholowych  

i środowiskowych- 16 osób. 

3/ Pokrycie kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu – na prośbę zainteresowanych 

finansowanie wszycia implantu – 4 osoby. 

Realizacja zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w zakresie świadczenia usług w ramach pracy socjalnej w 2020r. to: 

1. Kierowanie osób uzależnionych, współuzależnionych do punktu Konsultacyjnego 

GKRPA w Poczesnej, a w tym: 

a/ pomoc prawna w zakresie rozważenia możliwości podejmowania działań 

zmierzających do wszczęcia postępowania w sprawach znęcania się nad członkami 

rodziny, 

b/ pomoc prawna w zakresie uzyskania alimentów, ochrony przed odpowiedzialnością 

za długi osoby uzależnionej, spraw związanych z uzyskaniem separacji, rozwodu, spraw 

związanych z sytuacją mieszkaniową i innych, 

c/ udzielanie wszechstronnej informacji na temat lecznictwa odwykowego w celu 

podjęcia leczenia, 

d/ wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w celu niwelowania skutków zaniedbań 

wychowawczych, poprawa kontaktów interpersonalnych, 

e/ świadczenie usług realizowanych w ramach pracy socjalnej, świadczenia pomocy 

psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi udzielanie 

informacji o metodach leczenia, motywowanie do podjęcia leczenia i inne działania. 

2. Zawieranie kontraktów z klientami w zakresie podejmowania leczenia odwykowego, 

podejmowanie interwencji w domu osoby uzależnionej przez pracowników socjalnych. 

3. Sporządzenie 16 wywiadów środowiskowych dla potrzeb Komisji przez pracowników 

socjalnych, interwencja w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej, 

a/ pomoc terapeutyczna osobom współuzależnionym dot. przeprowadzenia 

interwencji, 

b/ motywowanie do podjęcia leczenia osoby uzależnionej, 

c/ wsparcie, udzielenie wszechstronnej informacji przez pracowników socjalnych 

osobom współuzależnionym w zakresie świadczeń pomocy socjalnej.  
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4. Porady prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

a/ Niwelowanie skutków przemocy w rodzinie, zagwarantowanie poczucia 

bezpieczeństwa w rodzinie. 

5. Występowanie do Sądu Rodzinnego z pozwami o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

wobec nieletnich 

a/ Objęcie nadzorem kuratora zawodowego opiekunów dzieci nie wywiązujących się  

z obowiązków rodzicielskich – minimalizowanie skutków zaniedbań opiekuńczo – 

wychowawczych. 

6. Koordynacja działań w zakresie świadczenia pomocy rodzinom, w których orzeczono 

nadzór kuratora sądowego  

a/ Świadczenie usług w zakresie minimalizowania skutków zaniedbań opiekuńczo - 

wychowawczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

7. Świadczenie pomocy finansowej i usługowej w ramach działalności GOPS skierowanej 

dla rodzin z problemem alkoholowym 

a/ Podejmowanie działań profilaktycznych, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 

usługowej mającej na celu przeciwdziałanie dalszej degradacji rodziny. 

Na tle 2020 roku uległa zmianie liczba zgłoszonych ofiar przemocy w rodzinie. Jedną  

z głównych przyczyn wykrywania większej liczby przypadków przemocy jest sprawniejsze jej 

diagnozowanie, zwiększenie działań informacyjno - edukacyjnych oraz dostępności pomocy.  

Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest dla samorządu 

gminnego jednym z priorytetowych zadań jakie podejmuje, dlatego też w planowaniu 

wsparcia zostały zintegrowane działania różnych instytucji tj. szkoły, ośrodek pomocy 

społecznej, policja, ośrodki zdrowia, gminna biblioteka publiczna, gminne centrum kultury, 

parafie, które otrzymały przyznane środki na realizację zadań z gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Szkoły starały się wypełniać wolny czas uczniów poprzez organizowanie kół 

przedmiotowych, zajęć rekreacyjno – sportowych. Dopełniając formę edukacji profilaktycznej 

przeprowadzono również we wszystkich szkołach na terenie gminy pogadanki dla młodzieży, 

poruszające problemy pierwszych kontaktów młodzieży z alkoholem. 
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Działania profilaktyczne w roku sprawozdawczym nakierowane były przede wszystkim 

na działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży i obejmowały również aktywność 

sportową.  

Dzieci i młodzież są głównymi adresatami zadań inicjowanych w ramach GPPiRPA 

dlatego też analiza ilościowa wskazuje na utrzymywanie się stałego trendu wzrostu liczby 

dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych i pozaszkolnych programach profilaktycznych. 

Szczególnie ważnym ogniwem w działaniach profilaktycznych są świetlice środowiskowe dla 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w 

najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę  

w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym 

problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniom. 

Na terenie naszej gminy są 3 świetlice środowiskowe: w Słowiku, Bargłach  

i Brzezinach Nowych, działają także świetlice wiejskie.  

W 2020 roku na terenie Gminy Poczesna we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się 

warsztaty oraz zrealizowano programy wychowawczo -profilaktyczne. 

Omawiane były zasady bezpiecznego zachowania w realiach epidemii koronawirusa  

w Polsce.  

W ramach profilaktyki uświadamiamy i stajemy się bardziej świadomi, że mądry sposób 

spędzania wolnego czasu i zaplanowania swojego życia zapewnia nam zdrowie psychiczne  

i fizyczne.  

 

Wspierane programy oraz przedsięwzięcia w 2020r. to między innymi: 

- dofinansowanie bieżącej działalności świetlic,  

- doposażenie szkół w materiały edukacyjne,  

- dofinansowanie Schroniska dla bezdomnych, 

- zaopatrzenie jednostek organizacyjnych w materiały ochronne przeciw Covid , 

- dofinansowanie rozgrywek sportowych w ramach szkolnych programów wychowawczo- 
profilaktycznych i racjonalnego spędzenia wolnego czasu, 

- wsparcie realizacji imprez kultywujących integrację oraz edukację dzieci i młodzież, 

- zapewnienie dostępności do miejsc terapeutycznych.  

W gminie Poczesna w ciągu całego roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych inicjuje wiele przedsięwzięć promujących abstynencję.  
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Na szczególną uwagę zasługują również informacje zamieszczane w gazecie lokalnej 

„Spoiwo” w którym pojawia się kącik profilaktyczny. Popularyzowane są informacje o 

szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą 

alkoholową. Szczegółowo opisane są również formy pomocy i wsparcia jakie można uzyskać 

w gminie. 

Zgodnie z przepisami prawa zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

ukierunkowane były na kształtowanie odpowiedniej polityki społecznej, w szczególności: 

działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczaniu dostępności do alkoholu, leczeniu 

osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganiu negatywnym następstwom nadużywania 

alkoholu i ich usuwaniu, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz tworzeniu warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od 

spożywania alkoholu.  

 

Działania obejmują także cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia tj. min.: 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów; 

- prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież; 

- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 
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  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej realizował zadania wynikające z ustawy o 
pomocy społecznej i innych przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej objął 
pomocą pieniężną, świadczeniami rzeczowymi i pracą socjalną 705 osób w rodzinach. 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej w 2020 roku: 

Kierownik- 1 osoba 

Główna księgowa- 1 osoba 

Podinspektor ds. księgowości- 1 osoba 

Specjalista pracy socjalnej: 3 osoby 

Starszy pracownik socjalny: 1 osoba 

Pracownik socjalny: 1 osoba 

Podinspektor ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych: 2 osoby 

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego- 1 osoba 

Asystent rodziny- 1 osoba 

Rada Gminy Poczesna przyjęła 3 uchwały dotyczące pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: 

1) UCHWAŁA Nr 117/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej;  

2) UCHWAŁA Nr 139/XVIII/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej;  

3) UCHWAŁA Nr 140/XVIII/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019. 

 

Pomoc skierowana była do mieszkańców Gminy Poczesna, którzy znajdowali się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej i życiowej. Udzielano jej po uprzedniej wnikliwej analizie każdego 
zgłoszonego środowiska i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego. Pomoc nakierowana była na wsparcie klientów w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Jej podstawowym zadaniem jest zapobieganie trudnym sytuacjom 
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin, jak 
również integracji ze środowiskiem. 
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Świadczenia pomocy społecznej udzielane były w formie pieniężnej, w naturze lub w postaci 
usług. Miały one charakter stały, okresowy lub jednorazowy w zależności od indywidualnej 
sytuacji życiowej, w jakiej znajdowała się rodzina. 

Mieszkańcy naszej gminy korzystali w 2020r. z pomocy żywnościowej z Banku Żywności w 
ramach programu unijnego FEAD na lata 2014-2020. Łącznie wydane było 31 ton żywności. 
Był to różny asortyment -19 artykułów spożywczych. Z tej formy pomocy skorzystało 171 
rodzin ( 380 osób). 

Na terenie Gminy Poczesna znajduje się Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 
Monar w Dębowcu. Przebywają tam osoby z terenu całego kraju wychodzące z uzależnień. 
Pensjonariusze korzystali z różnych form pomocy ze swoich macierzystych Ośrodków 
Pomocy Społecznej. Wszystkie wywiady środowiskowe sporządzone były przez pracownika 
socjalnego zatrudnionego w GOPS w Poczesnej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia – wydano 48 decyzji uprawniających do korzystania z 
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym. 

W ramach zdarzeń losowych na skutek 1) pożaru budynku mieszkalnego oraz 2) gradobicia w 
wyniku którego uległo zniszczeniu pokrycie dachowe budynku mieszkalnego- dwie rodziny 
otrzymały pomoc. 

W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostało wydatkowane 88 618 zł 
tytułem opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 30 885 zł za 
pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. 

Pomocą ze strony asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin ( w tym 38 dzieci w 
rodzinach). 

Udzielono pomocy w postaci schronienia, 3 posiłków dla 6 osób w Schronisku dla 
Bezdomnych w Mariance Rędzińskiej i w Schronisku dla Bezdomnych w Lubojence. 

Działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku 
zarejestrował 21 Niebieskich Kart. Procedury związane z prowadzeniem NK dotyczyły 19 
środowisk, w których doszło do przemocy w rodzinie w roku 2020. Dodatkowo Zespół 
Interdyscyplinarny zajmował się 11 rodzinami, w których doszło do przemocy w 2019 roku. 

Porównywalnie do roku 2019 obserwujemy, iż w większości, osobami starającymi się o 
pomoc jest ta sama grupa klientów czyli osoby w wieku poprodukcyjnym, tj. emeryci oraz 
renciści. Zmniejszyła się również liczba rodzin z małymi dziećmi, do nich bowiem była 
skierowana pomoc w formie rozbudowanych świadczeń rodzinnych. 

Porównywalnie do roku 2019 obserwujemy stale rosnące koszty utrzymania, a w 
szczególności ceny żywności w latach 2018-2019 spowodowały, iż kryterium dochodowe 
ustalone do pomocy społecznej ( 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł na osobę samotną ) nie 
zabezpiecza podstawowych potrzeb osób i rodzin zwłaszcza w wieku poprodukcyjnym. 
Osoby w starszym wieku wydają wiecej pieniędzy na leki i leczenie. 
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Od lat obserwujemy, iż wiodącymi przesłankami – z 15 wymienionych w art. 7 Ustawy o 
pomocy społecznej- przy udzielaniu pomocy społecznej było ubóstwo, długotrwała choroba, 
niepełnosprawność, bezrobocie. W ogólnej strukturze diagnozy problemów społecznych 
wśród klientów pomocy społecznej dominowała również potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Zestawienie udzielonych świadczeń w 2020 roku 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ  

w zł 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH 

 

ZASIŁKI STAŁE 50 559 293 414 50 57 

ZASIŁKI OKRESOWE 27 127 47044 27 43 

SCHRONIENIE 6 63 27225 6 6 

DOŻYWIANIE DZIECI W 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

56 

12320 ( ilość 
otrzymanych 
posiłków na 
dane dziecko 
w ciągu roku 
szkolnego) 

12316 35 142 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 3 36 148 3 12 

SPRAWIENIE POGRZEBU 2 2 5724 2 2 

ZASIŁKI CELOWE 102 230 113324 102 235 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA 
LOSOWEGO 

2 2 11500 2 4 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA 
POBYT W DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

16 168 392173 16 19 

PRACA SOCJALNA X X X 307 450 

 

Ze względu na pandemię koronawirusa sytuacja na rynku pracy znacznie się pogorszyła, 
wiele osób straciło zatrudnienie, co przełożyło się na znaczący wzrost liczby osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
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Poza udzielaniem pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych 
pracownicy socjalni wspierają rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w 
postaci pracy socjalnej. 

Jest to jeden z najważniejszych elementów pracy na rzecz rodzin i osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym i ukierunkowana jest na rozwijanie i wzmacnianie ich aktywności i 
samodzielności życiowej. Praca socjalna polega także na zapewnieniu współpracy, 
koordynacji działań instytucji ważnych do zaspokojenia potrzeb osób wymagających tego 
rodzaju wsparcia. Kontrakt socjalny, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, rodzinne, 
psychologiczne i inne techniki socjoterapeutyczne są ważnymi elementami niezbędnymi w 
pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Z pracy socjalnej skorzystało 450 osób w 
rodzinach.W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku wypłacone zostały 
świadczenia rodzinne i alimentacyjne finansowane z budżetu państwa. 

Dodatkowo: 

- świadczenie wychowawcze "500+" było przyznane na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 
maja 2021 roku w związku z tym świadczenie to było przyznane na okres dłuższy niż jeden 
rok, tak jak dotychczas i nie było ponownie konieczności składania wniosku w 2019 roku. 

Zestawienie udzielonych świadczeń rodzinnych w 2020 roku 

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE  

DECYZJE 
PRZYZNAJĄCE 

ŚWIADCZENIA I 
ROZSTRZYGNIĘCIA 

WYPŁACONE 
ŚWIADCZENIA 

DECYZJE 
ODMOWNE 

SPRAWY 
SKIEROWANE DO 

SAMORZĄDOWEGO 
KOLEGIUM 

ODWOŁAWCZEGO 

ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE 
(500+) 149 12411644 4 0 

DOBRY START 
(300+) 1061 422700 4 0 

JEDNORAZOWA 
ZAPOMOGA Z 
TYT. URODZENIA 
DZIECKA 47 47 000 1 0 

ŚWIADCZENIE 
RODZICIELSKIE 22 259947 1 

 
ŚWIADCZENIE 
PIELĘGNACYJNE 29 1 846 762 35 23 

ZASIŁEK 
PIELĘGNACYJNY 123 707674 0   
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ZASIŁEK 
RODZINNY 185 897 964 21   

ZA ŻYCIEM 0 0 0   

SPECJALNY 
ZASIŁEK 
OPIEKUŃCZY 14 12 400 0   

FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY 46 291823 0   

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku stanowiły kwotę 19 401 
492 zł natomiast w 2019 roku była to kwota 16 188 369 zł.  

Inna udzielana pomoc: 

1. Dodatki mieszkaniowe: 

Liczba przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego-66 szt. 

Decyzji pozytywnych wydano; 63 szt. 

Decyzji negatynych wydano: 2szt. 

Wniosek wycofany-1 szt. 

2. Dodatki energetyczne: 

Liczba przyjętych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego: -5szt. 

Decyzji pozytywnych wydano: 5szt. 

Decyzji negatynych wydano: 0 szt. 

Dla mieszkańców gminy udzielana była pomoc psychologiczno-terapeutyczna w zakresie 
uzależnień. Pomocą służył również punkt konsultacyjny mieszczący sie na okres trwania 
pandemii koronawirusa we Wrzosowej. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w 
Gminie Poczesna został przyjęty do realizacji UCHWAŁĄ Nr 112/XIII/19 RADY GMINY 
POCZESNA z dnia 19 grudnia 2019 r. z późn. zm.  

Kontynuowano realizację uchwały nr 146/XX/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Poczesna na lata 2016-2020. Następnie została podjęta UCHWAŁA Nr 171/XXII/20 RADY 
GMINY POCZESNA z dnia 22 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021 
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IX.  Bezpieczeństwo publiczne  
 
Zadania w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Poczesna realizuje Policja i jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  
 
Komendantem Komisariatu Policji w Poczesnej był  nadkom. Adam Pierz   
 

 O C E N A  

STANU BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE DZIAŁANIA 
KOMISARIATU POLICJI W POCZESNEJ  

NA TERENIE GMINY POCZESNA  

W 2020 ROKU. 

Rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie obejmuje swoim zasięgiem 
zarówno powiat ziemski jak i grodzki. Na obszarach tych usytuowanych jest 11 Komisariatów 
Policji z czego 5 realizują czynności na obszarze ziemskim. 

Jedną z jednostek realizujących zadania na obszarze powiatu ziemskiego jest Komisariat 
Policji w Poczesnej, który swym działaniem obejmuje 3 gminy tj. Gmina Poczesna, Gmina 
Kamienica Polska, Gmina Starcza.  

W 2020 roku Komisariat Policji w Poczesnej wszczął następującą ilość 

postępowań przygotowawczych:  

 

Rok  Postępowania 

wszczęte  

Dynamika Postępowania 

stwierdzone  

Dynamika p-w 

stwierdzonych 

2019 298 93,9% 296 98,1% 

2020 295 99% 233 78,7% 
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W 2020roku ujawniono następującą ilość przestępstw w poszczególnych 

kategoriach: 
 

ROK 

2020 

ROK 

2019 

różnica  Gmina 

POCZESNA  

2020 

Gmina 

POCZESNA  

2019 

różnica  

Razem 
kryminalne 

71 71 0 47 32 +15 

Zabójstwa 

 

0 0 -- 0 0 -- 

Bójki i pobicia 

 

0 0 -- 0 0 -- 

Rozboje 

 

1 0 +1 1 0 +1 

Kradzieże z 
włamaniem 

14 17 -3 6 9 -3 

Kradzież 
cudzej rzeczy 

27 37 -10 24 20 +4 

Kradzież 
pojazdów 

0 0 --- 0 0 --- 

uszkodzenie 
mienia  

17 9 +8 9 2 +7 

uszczerbek na 
zdrowiu 

4 6 -2 3 0 +3 

Ustawa o 
narkomani 

8 2 +6 4 1 +3 

W kategorii kradzież mienia 4 zdarzeń miały miejsce na terenie sklepów 
wielkopowierzchniowych CH AUCHAM i Leroy Merlin.  
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l.p. Miejscowość Ilość zaistniałych 

przestępstw z 7 

kategorii 

w roku 2020 

Ilość zaistniałych 

przestępstw z 7 

kategorii 

w roku 2019 

wzrost/spadek 

1. Poczesna 9 4 +5 

2. Kolonia Poczesna 3 3 --- 

3. Kolonia Borek 3 0 +3 

4. Zawodzie 1 0 +1 

5. Nowa Wieś 7 10 -3 

6. Korwinów 1 1 --- 

7. Słowik 3 3 ---- 

8. Wrzosowa 6 4 +2 

9. Huta Stara A 1 0 +1 

10. Huta Stara B 8 3 +5 

11. Sobuczyna 0 0 --- 

12. Nierada 0 1 -1 

13. Młynek 0 0 --- 

14. Mazury 0 0 --- 

15. Brzeziny Kolonia  1 0 +1 

16. Bargły 1 2 - 1 

17. Brzeziny Nowe 0 0 -- 

18. Michałów 0 1 -1 

19. Dębowiec 1 0 +1 

SUMA 45 32 +13 
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Wykrywalność w siedmiu głównych kategoriach przestępstw przedstawia się 

następująco: 

 
 

ROK 2020 ROK 2019 

Kradzież  40,7% ( - 7,8%) 48,5% 

Kradzież z włamaniem  61,1% (-7,5%) 68,6% 

Rozbój  --- --- 

Bójka i pobicie --- --- 

Uszkodzenie ciała 80% (- 20%) 100% 

Uszkodzenie mienia 45,5% (+2,6%) 42,9 

wykrywalność ogółem  50% ( spadek o 6% ) 56% 

Średnia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 52,5% przy 

progu satysfakcji – 51,9% 

Wykrywalność ogólna we wszystkich kategoriach przestępstw 

przedstawia się następująco : 
 

ROK 2020 ROK 2019 

Wykrywalność 
ogólna KP 
Poczesna 

71,8% 76,2% 

Wykrywalność 
średnia dla całej 
KMP w 
Częstochowie 

68,6% 66,4% 

Jak wynika z powyższego zestawienia zauważalny jest niewielki spadek wykrywalności 

ogólnej jednostki z 76,2% w roku 2019 do 71,8% w roku 2020r. Wskaźnik ten 

pozostaje wyższy o 3,2% niż średnia KMP Częstochowa. Komisariat Policji w 

Poczesnej w roku 2020 odnotował procentowy wzrost wykrywalności w kategorii: 

 uszkodzenie mienia (wzrost o 2,6%). 

odnotowano spadki wykrywalności w kategorii 
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 kradzież z włamaniem (spadek o 7,5%). 

 Kradzież ( spadek o 7,8%)  

odnotowano spadki wykrywalności w kategorii  

 bójka i pobicie (brak zdarzenia) 

 rozbój (brak zdarzenia).  

W kategorii „ustawa o narkomanii ” wykrywalność w 2020 roku została ustalona na 

poziomie 100% i jest identyczna jak w ubiegłym roku.  

W analizowanym okresie czasu nie odnotowano przypadków zaistnienia na terenie 

podległym Komisariatowi Policji w Poczesnej najcięższych gatunkowo przestępstw z 

kategorii zabójstwa. Odnotowano jeden rozbój. 

Biorąc pod uwagę kategorie przestępstw kryminalnych zaistniałych na terenie 

podległym Komisariatu Policji w Poczesnej spadek ilości zaistniałych przypadków 

odnotowano w następujących kategoriach przestępstw:  

 kradzież z włamaniem (spadek o 3)  

W pozostałych kategoriach nastąpił wzrost ilości zaistniałych zdarzeń tj. 

 uszczerbek na zdrowiu ( wzrost o 7)  

 uszkodzenie mienia ( wzrost o 5) 

 kradzież mienia ( wzrost o 4) 

 rozbój ( wzrost o 1) 

, Natomiast w nie odnotowano zdarzeń w kategoriach :  

 kradzież pojazdów.  

 bójki i pobicia  
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Wyniki osiągnięte przez pion prewencji Komisariatu Policji w 
Poczesnej w 2020r w porównaniu do 2019roku  

 

 

 
2020 rok 2019  

Wzrost/spadek 

+ - 

Zatrzymania sprawców 
na gorącym uczynku 

66 ( w tym 24 
kierujących 

nietrzeźwych 
samochodami) 

oraz 18 innych 
kierujących pod 

wpływem alkoholu 

84 ( w tym 35 
kierujących 

nietrzeźwych 
samochodami) 

oraz 17innych 
kierujących pod 

wpływem alkoholu  

-18/ -11 

 

 

+1 

Przeprowadzono 
czynności 
wyjaśniających 

303 299 +4 

Sporządzone wnioski 

do Sądu Rejonowego 
78 89 -11 

Nałożono mandatów 

Karnych 
326 175 +151 

Przeprowadzono 

Interwencji 

3186(gmina 
Poczesna2051 

interwencji) 

2541(gmina 
Poczesna1674 

interwencji) 

+645/ 

+377 

Przeprowadzono 
interwencji domowych 

313 (gmina 
Poczesna 179 

interwencji) 

310 (gmina 
Poczesna 217 

interwencji) 

+3/ 

-38 

Sporządzono 
Niebieskich Kart  

30 

(w Gminie 
Poczesna 20) 

35 

(w Gminie 
Poczesna 19) 

-5/ +1 

Wykonywano czynności 
w ramach 

Niebieskiej Karty 

245 271 -26 

Zastosowano 
pouczenia 

 

1392 1114 +278 

Wylegitymowano osób  

 
5117 4679 +438 
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zatrzymano osób 
poszukiwanych 41 37 +4 

Odbyto spotkań  

ze społeczeństwem 
96 162 -66 

 

 

 

Ilość postępowań wyjaśniających prowadzonych w 2020 roku  

na terenie Gminy POCZESNA do ogólnej liczby prowadzonych 
postępowań wyjaśniających, prowadzonych w Komisariacie Policji 
w Poczesnej w 2019roku w odniesieniu do roku ubiegłego:  

 

 

 

Wykroczenia 

stwierdzone w 

2020r na 

terenie KP w 

Poczesnej  

Wykroczenia 

stwierdzone w 

2020r na 

terenie 

gminy 
Poczesna  

Udział 
wykroczeń 

stwierdzonych 
na terenie 

Gminy 
POCZESNA do 
ogólnej liczby 

wykroczeń 
stwierdzonych 

w 2020 r 

Wykroczenia 

stwierdzone w 

2019r na 

terenie KP w 

Poczesnej  

Wykroczenia 

stwierdzone w 

2019r na 

terenie 

gminy 
Poczesna  

Udział 
wykroczeń 

stwierdzonych 
na terenie 

Gminy 
POCZESNA 
do ogólnej 

liczby 
wykroczeń 

stwierdzonych 
w 2019 r 

303 194 64,02% 299 184 61,5% 

 

 

 

Ilość czynności wyjaśniających przeprowadzonych w 2020roku na 
terenie Gminy POCZESNA w porównaniu do roku 2019 w rozbiciu 
na miejscowości.  
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l.p. Miejscowość Ilość 

przeprowadzonych 

czynności 

wyjaśniających  

w 2020roku 

Ilość 

przeprowadzonych 

czynności 

wyjaśniających  

w 2019 roku 

wzrost/spadek 

1. Poczesna 50 51 -1 

2. Kolonia Poczesna 9 8 +1 

3. Kolonia Borek 4 7 -3 

4. Zawodzie 4 3 +1 

5. Nowa Wieś 59 45 +14 

6. Korwinów 6 5 +1 

7. Słowik 5 7 -2 

8. Wrzosowa 19 26 -7 

9. Huta Stara A 5 2 +3 

10. Huta Stara B 12 2 +10 

11. Sobuczyna 1 9 -8 

12. Nierada 5 10 -5 

13. Młynek 1 0 +1 

14. Mazury 1 0 +1 

15. Brzeziny Kolonia  6 1 +5 

16. Bargły 6 6 -- 

17. Brzeziny Nowe 1 3 -2 

18. Michałów 0 0 - 

19. Dębowiec 0 1 -1 

SUMA 194 184 +10 

 

W roku 2020 na terenie Komisariatu Policji w Poczesnej odnotowano 183 kolizje drogowe, w 
tym na terenie gminy Poczesna 118. Policjanci KP Poczesna i WRD zatrzymali ogółem 35 
nietrzeźwych kierujących w tym aż 23 na terenie Gminy Poczesna.  
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Ilość interwencji podejmowanych w 2020roku na terenie Gminy 

POCZESNA w porównaniu do roku 2019 roku w rozbiciu na miejscowości. 

  

l.p. Miejscowość Ilość interwencji  

w 2020roku 

Ilość interwencji  

w 2019roku 

wzrost/spadek 

1. Poczesna 260 280 - 20 

2. Kolonia Poczesna 226 240 -14 

3. Zawodzie 75 63 +12 

4. Nowa Wieś 234 207 +27 

5. Korwinów 71 47 +24 

6. Słowik 97 92 +5 

7. Wrzosowa 312 223 +89 

8. Huta Stara A 52 39 +13 

9. Huta Stara B 297 200 +97 

10. Sobuczyna 27 24 +3 

11. Nierada 119 84 +35 

12. Młynek 12 10 +2 

13. Mazury 9 3 +6 

14. Brzeziny Kolonia  72 35 +37 

15. Bargły 89 59 +30 

16. Brzeziny Nowe 27 15 +12 

17. Michałów 29 13 +16 

18. Dębowiec 2 1 +1 

19 Kolonia Borek 41 29 +12 

suma 2051 1664 +387 

Odnotowany wzrost liczby interwencji spowodowany był w dużej mierze podejmowanymi 
czynnościami w ramach nadzoru nad osobami przebywającymi w kwarantannie oraz 
egzekwowaniem przepisów dot stanu epidemii.  
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PODSUMOWANIE  

W 2020 roku w działaniach Komisariatu Policji w Poczesnej kontynuowana była postawa 

otwarcia się Policji na społeczeństwo i poszczególnych obywateli. Wdrażano do użytku 

aplikacje ułatwiające nawiązanie kontaktu z dzielnicowym BIURO ŚLĄSKIEGO 

DZIELNICOWEGO oraz propagowano aplikacje MOJA KOMENDA oraz KRAJOWA MAPA 

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców z policją. Narzędzia 

posłużyły do informowania o zagrożeniach. Większość zgłoszeń dotyczy zagrożeń 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przekraczanie prędkości lub niewłaściwa infrastruktura 

drogowa oraz zjawisk szczególnie uciążliwych dla mieszkańców – nielegalnych wysypisk 

śmieci, miejsc spożywania alkoholu czy miejsc gdzie dochodzi do zakłóceń porządku 

publicznego.  

Realizowano założenia programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS promującego służbę 

dzielnicowych w taki sposób, aby dzielnicowy stawał się pośrednikiem pomiędzy Policją a 

społecznością lokalną z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Dzielnicowi z uwagi na 

zagrożenie epidemiologiczne w mniejszym stopniu bezpośrednio docierali do mieszkańców. 

Podejmowali działania prewencyjne wykorzystując aplikacje internetowe BIURO ŚLASKIEGO 

DZIELNICOWEGO, korzystając ze stron internetowych Urzędów Gmin bądź współpracując z 

lokalnymi wydawnictwami.  

Stan epidemii w znacznym stopniu ograniczył rozwój współpracy z mieszkańcami na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa. Ograniczył możliwość bezpośredniego kontaktu z dziećmi i 

młodzieżą z uwagi na naukę zdalną w szkołach. Spowodował nałożenie na Policję 

dodatkowych zadań związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, egzekwowanie realizacji 

nałożonych obostrzeń oraz przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów.  

W stanie epidemii nasilają się zagrożenia związane z rozwojem komunikacji elektronicznej i 

mediów społecznościowych, bankowością elektroniczną oraz rozwojem różnego rodzaju 

usług internetowych. Przestępstwa takie jak piractwo komputerowe, oszustwa internetowe, 

wyłudzanie danych osobowych stają coraz bardziej powszechne. Dlatego tak ważne są 

działania prewencyjne i każda pomoc w tym zakresie ze strony samorządu lokalnego, 

organizacji pozarządowych i społecznych.  
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Budowanie bezpieczeństwa mieszkańców wymaga od funkcjonariuszy Komisariatu Policji w 

Poczesnej ciągłego samodoskonalenia i rozwoju w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych jak również podnoszenia skuteczności w realizacji codziennych zadań. 

Osiągnięte przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Poczesnej w 2020 roku wyniki można 

ocenić pozytywnie. Pomimo statystycznego wzrostu ilości zdarzeń kryminalnych, 

wykrywalności sprawców pozostaje na podobnym wysokim poziomie.  

Analizując globalnie osiągnięte wyniki w 2020 roku należy stwierdzić, iż stan bezpieczeństwa 

w rejonie całego Komisariatu Policji w Poczesnej jak i na terenie Gminy Poczesna utrzymuje 

się na wysokim poziomie.  

 

 

Sprawozdanie z działalności  jednostek OSP za 2020r. 

 

 

 
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
Ochotnicze Straże Pożarne to umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki 
ratownicze przeznaczone przede wszystkim do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, 
zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże Pożarne 
to związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego, a swoje 
działania wykonują społecznie poświęcając swój czas, zdrowie, a nawet życie. 
 
 
Na terenie Gminy Poczesna znajduje się 6 jednostek OSP: 
- OSP w Poczesnej, 
- OSP w Bargłach, 
- OSP w Nieradzie, 
- OSP we Wrzosowej, 
- OSP w Słowiku, 
- OSP w Hucie Starej A, 
 
Z pośród tych jednostek cztery są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Są to jednostki : OSP Poczesna, OSP Bargły, OSP Wrzosowa i OSP Huta Stara A. 
Jednostki te zostały włączone do KSRG na podstawie porozumienia między Komendantem 
Miejskim PSP, podmiotem tworzącym jednostkę – czyli Urząd Gminy oraz tą jednostką. 
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Prezesem Gminnym Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Poczesnej jest Wójt Gminy 
Poczesna Krzysztof Ujma, natomiast Komendantem Gminnym Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Poczesnej dh. Marian Kołodziej. 
 
W 2020 roku nie odbyły się zawody strażackie. 
 
 
OSP WRZOSOWA 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie jest 56 członków, 18 osób młodzieżowej drużyny 
pożarniczej. 
W roku 2020 nie odbyły się posiedzenia zarządu. 
Jednostka posiada 2 samochody ratowniczo – gaśnicze. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 180 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Liczba wyjazdów poza teren gminy - 5. 
OSP pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie: 
Ubranie specjalne Nomex 12 szt. rękawice specjalne 13 szt. narzędzie wielofunkcyjne hooligan 
1 szt. pachołki drogowe 10 szt. filary świetlne do oznakowania terenu akcji, 2 komplety, pilarka 
spalinowa Husgwarna 1 szt. prądownica 52 turbojet 1 szt. pompa szlamowa 1 szt. agregat 
oddymiający 1 szt. 
 
 
 
 
 
OSP BARGŁY 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłach jest 41 członków, jednostka nie posiada 
młodzieżowej drużyny pożarniczej. 
W roku 2020 odbyło się 6 posiedzeń zarządu i 12 inne zebrania. 
Jednostka posiada 2 samochody ratowniczo – gaśnicze. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 33 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Liczba wyjazdów poza teren gminy 2. 
OSP w 2020r. pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie: 
Kamera termowizyjna „FLIR K2”, kurtyna wodna, latarki „VULCAN” 3 szt. rękawice strażackie 2 
pary, kominiarka strażacka niepalna 12 szt. buty strażackie „PRIMUS 21” 5 par. 
 
 
 
 
OSP POCZESNA 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Poczesnej jest 45 członków jednostka nie posiada 
młodzieżowej drużyny pożarniczej. 
W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń zarządu i 3 inne zebrania. 
Jednostka posiada 4 samochody ratowniczo – gaśnicze. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 95 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
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Liczba wyjazdów poza teren gminy - 0. 
OSP w 2020r. pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie:  
Piła ratownicza Stihl, radiotelefon nasobny Motorolla 2 szt. obuwie specjalne skórzane 4 szt.  
 
 
OSP NIERADA 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieradzie  jest 58 członków, 21 osób młodzieżowej drużyny 
pożarniczej. 
W roku 2020 odbyło się 9 posiedzeń zarządu i 9 inne zebrania. 
Jednostka posiada 2 samochody ratowniczo – gaśnicze. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 28 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Liczba wyjazdów poza teren gminy - 2. 
OSP pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie:  
hełm strażacki 6 szt. buty specjalne 2 pary, sito kominowe 1 szt. zestaw kominiarski  
1 komplet. 
 
 
 
 
 
OSP HUTA STARA A 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A  jest  76 członków, 31 osób młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. 
W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia zarządu i 3 inne zebrania. 
Jednostka posiada 3 samochody w tym 2 ratowniczo – gaśnicze i 1 kwatermistrzowski. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 73 razy w akcjach ratowniczych. 
Liczba wyjazdów poza teren gminy – 1. 
OSP pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie:  
Agregat oddymiający, węże tłoczne 34 szt. mundur galowy, ubrania koszarowe  
3 komplety. 
 
 
 
OSP SŁOWIK 
 
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowiku jest 49 członków, 31 osoby młodzieżowej drużyny 
pożarniczej. 
W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń zarządu i 1 inne zebrania. 
Jednostka posiada 2 samochody ratowniczo – gaśnicze. 
OSP w roku 2020 uczestniczyło 22 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Liczba wyjazdów poza teren gminy – 1 
OSP pozyskało następujący sprzęt i wyposażenie:  
Ubranie specjalne 3 komplety, hełmy strażackie 3 szt. buty specjalne 1 para, rękawice 
strażackie 1 para. 
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Wyposażenie tych jednostek przedstawia się następująco: 
 
OSP Poczesna – jednostka KSRG: 
Samochody pożarnicze: 
    - GCBA Jelcz 005 
    - GBA Mercedes Benz Atego 1429 
    - Renault – Master 
    - Renault – Trafic 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 2 motopompy Polonia PO5 
    - pompa pływająca Niagara 1 NR 
    - piła do drewna Husgwarna LKS 20 
    - pilarka spalinowa Stihl G 29 
    - sprzęt hydrauliczny LUKAS LKS 20 
    - agregat prądotwórczy ZP 2700/1 FRR 
    - pilarka Husgwarna 350 
    - opryskiwacz plecakowy 
    - 2 pompy szlamowe KTH-80X 
    - piła spalinowa Husgwarna 346 XP 
    - przecinarka spalinowa Stihl TS 800 
    - agregat prądotwórczy KIPOR 
    - zestaw hydrauliczny SR SR 20 PC 2 
    - silnik zaburtowy YAMAHA 
                                         - przyczepa lekka 
    - ponton 
 
 
OSP Huta Stara A – jednostka KSRG: 
Samochody pożarnicze: 
    - GCBA Jelcz 004 
    - GBA Volvo  FL 280 
    - SLKw Renault KANGO 
 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 2 motopompy Polonia PO5 
    - piła spalinowa Husgwarna 
    - piła do drewna Stihl 
    - piła do betonu i stali STIHL 
    - motopompa pływająca Niagara GXV 140 
    - agregat prądotwórczy HONDA EC 2200 KW 
    - agregat prądotwórczy wysokociśnieniowy AS 150b 
    - urządzenie specjalne LUKAS 
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    - agregat prądotwórczy NT 250UP 
    - opryskiwacz plecakowy 
    - opryskiwacz spalinowy STIHL 
    - pompa szlamowa KTX  80X 
    - pilarka spalinowa STIHL 
    - ciężki zestaw hydrauliczny LUKAS 
    - buty specjalne 
    - torba medyczna 
 
OSP Bargły – jednostka KSRG 
Samochody pożarnicze: 
    - GBA Star 1142 
    - Peugeot Boxer 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 2 motopompy Polonia PO5 
    - 2 motopompy pływające Niagara GXV 160 
    - zestaw ratowniczy LUKAS RSL 1 
    - 2 piły spalinowa Husgwarna 
    - piła do betonu STIHL TS 400 
    - agregat prądotwórczy Honda GX 280 
    - silnik zaburtowy do pontonu BF 30A 
    - opryskiwacz plecakowy 
    - pompa szlamowa Honda 
    - agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy 
    - opryskiwacz spalinowy Stihl 
 
 
 
 
OSP Wrzosowa- jednostka KSRG 
Samochody pożarnicze: 
    - SCRt IVECO Euro cargo 
    - GBA 2,5/24 Mercedes Benz Atego typ 1329 
    - SLOp Volkswagen Passat 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 3 motopompy Polonia PO5 
    - piła spalinowa Husgwarna 
    - 3 piły spalinowe STIHL 
    - 2 motopompy pływające Niagara 
    - zestaw ratowniczy LUKAS 
    - agregat prądotwórczy EC 2200 K1 
    - przecinarka spalinowa do betonu TS 400 
    - 2 pompy szlamowe 
    - agregat prądotwórczy GENERAC VT 200 
    - opryskiwacz plecakowy 
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    - agregat prądotwórczy GEKO 2801E-A 
    - agregat prądotwórczy HONDA ECT 7000 
    - pompa wirowa 300HL-40/S (pompa wysokiej wydajności) 
    - opryskiwacz plecakowy STIHL SR 20 
    - zestaw ratownictwa technicznego  HOLMATRO SR 20PC 
 
OSP Słowik 
Samochody pożarnicze: 
    - GBA 2/16 Star  266 
    - Fiat Ducato 250 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 2 Motopompy Polonia PO5 
    - 2 piły spalinowe Husgwarna 
    - motopompa pływająca Niagara 
    - motopompa Albin 900 W 
    - agregat prądotwórczy HONDA EZ 2200 
    - piła do betonu i stali STIHL TS 400 
    - pompa szlamowa HONDA WT 40X 
    - opryskiwacz plecakowy 
    - agregat wodno-pianowy JUVO-50/40 
    - agregat prądotwórczy – Fogo FM-4001 
 
OSP Nierada 
Samochody pożarnicze: 
    - GBA 2,5/16 Star 244 
    - Peugeot Boxer 
 
Sprzęt silnikowy: 
    - 3 motopompy Polonia PO5 
    - motopompa pływająca 
    - 2 piły spalinowe Husgwarna 
    - 2 agregaty prądotwórcze HONDA 
    - agregat oddymiający 
    - opryskiwacz plecakowy 
    - 2 motopompy Niagara GXV 160 
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Samorząd gminny na działalność jednostek OSP w roku 2020 zaplanował: : 
368 200,00 zł, plan po zmianach 406 535,00 zł, wydano 378 419,17 zł.                                                            
W wydatkach przedstawionych za 2020r  większą część kwoty stanowiły wydatki związane 
z naprawa samochodów bojowych w kwocie 59 118,50 zł, ekwiwalent za udział 
w akcjach ratowniczych i wynagrodzenia w kwocie 24 383,85 zł. zużycie energii i gazu                            
w kwocie 60 743,25 zł paliwo 25 171,42 zł ubrania specjalne 36 162 zł.                                
Ubezpieczenia strażaków  w kwocie 10 808,00 zł. 
Znaczną część środków jednostki wykorzystały również na bieżące remonty 
i utrzymanie strażnic, serwis sprzętu, przeglądy techniczne oraz zakup sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego w akcjach ratowniczo – gaśniczych.  
Jednostki uzyskują jeszcze środki zewnętrzne na zakup sprzętu. 
 
Ilość wyjazdów jednostek w roku 2020 wyniosła: 431 wyjazdy. Przyczyną tak dużej ilości 
wyjazdów jest trasa DK1 i zdarzające się tam kolizje, wypadki drogowe, wiosną wypalanie 
traw oraz wyjazdy związane z Covid 19. 
 
Z powodu Covid 19 jednostki OSP szkolą druhów lecz gdy epidemia się nasila szkolenia są 
zawieszane. 
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Rozdział X -  Kultura i dziedzictwo narodowe 
Statut Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej wyznacza 
funkcjonowanie tej instytucji kultury. Do najważniejszych zadań należą: 

 prowadzenie zespołów artystycznych, 

 organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów 
statutowych,  

 współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

 podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców. 
Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej jest Iwona 
Skorupa. 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r  -  3 osoby cały etat, 5 osób na ½ etatów. 

PROWADZENIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH  

       Przy GCKIiR w Poczesnej działa sześć formacji tanecznych. Należą do nich: Zespół 
Folklorystyczny WRZOSOWIANIE, Zespół Tańca Estradowego RYTM, Koło Baletowe- ISKIERKI, 
Dziecięcy Zespół Tańca Współczesnego-  BŁYSK, Zespół Taneczny - Takt oraz Szkoła Tańca 
Towarzyskiego dla dzieci i dorosłych. Oprócz nich działają: Zespół Śpiewaczy KWIATY JESIENI 
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
 

Nazwa zespołu Instruktorzy Ilość osób Miejsca i godziny zajęć 

Zespół Folklorystyczny 
WRZOSOWIANIE 

Agnieszka Kubiczek, 
Elżbieta Bartecka, 
Izabela Jabłońska 
 

 
50 

Remiza OSP Wrzosowa oraz 
Świetlica we Wrzosowej, wtorki: 
17.00-21.00 
piątki: 17.00-21.00 
4 grup wiekowych 

Dziecięcy Zespół Tańca 
Estradowego BŁYSK 

Paulina Peryga  22 GCKIiR, środy i piątki 16.00 – 
18.00 

Zespół Tańca Estradowego 
TAKT 

Paulina Peryga  13 GCKIiR, środy i piątki 18.00 – 
20.00 

Koło baletowe - ISKIERKI Paulina Peryga 
 

20 GCKIiR, środy i piątki 15.00 – 
16.00 

Zespół Tańca Estradowego 
RYTM 

Paulina Peryga 19 Huta Stara B (sala PP)  
Czwartki - 16.00 – 20.00 

Szkoła Tańca 
Towarzyskiego 

Piotr Maźniewski 8 Poczesna (SP) wtorek 14.45 – 
16.30, 17.00-20.00, piątek 14.45- 

16.30 

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta 

Wojciech Grela 
Justyna Kępa 

23 Bargły WCKiR (świetlica 
środowiskowa) czwartki- 15.30 - 

20.30; piątki 15.30 - 20.30;  

Zespół Śpiewaczy KWIATY 
JESIENI 

Grzegorz Leonarcik 16 Poczesna GCKIiR 
Czwartek18.00 – 20.00 

Łącznie: 171  
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    Rok 2020 to czas szczególny w działalności kulturalnej, bardzo doświadczonej skutkami 
panującej pandemii COVID-19. Życie w pandemii przyniosło ogromne zmiany we wszystkich 
sferach życia, bardzo mocno przy tym dotykając sferę kulturalną, z powodu znacznego 
ograniczenia jej działalność. Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zamroziła życie kulturalne, 
przesuwając je do stref prywatnych i „świata wirtualnego” pozwalającego na zdalny wymiar 
obecności. W minionym sezonie kulturalnym musieliśmy zrezygnować z wielu sztandarowych 
imprez organizowanych dotychczas w Gminie Poczesna. Dzięki pełnej pasji pracy artystycznej 
wielu naszych pracowników, podejmowane były i są różne działania w obszarze promowania 
twórców i ich dokonań, edukacji kolejnych pokoleń, inicjatyw kulturalnych oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. To właśnie dzięki ich pasji takie osoby pełnią bezcenną rolę 
w krzewieniu, upowszechniania oraz popularyzacji kultury i sztuki, a przy tym wpływają na jej 
kształt i jakość. 

     Czas pandemii COVID 19 to czas pełen wyzwań dla pracowników naszej instytucji. W bardzo 
krótkim czasie musieliśmy dostosować warunki naszej działalności do wyzwań jakie nałożył na 
nas reżim sanitarny. Pandemia wymusiła na nas przeniesienie części naszych działań do 
Internetu i w świat wydarzeń ONLINE, z tej perspektywy kluczowe dla naszych pracowników 
było poznanie narzędzi, mechanizmów i zasad organizacji wydarzeń w atrakcyjnej formie i 
formule, która wpłynęły na frekwencję oraz szerokie zainteresowanie naszymi wydarzeniami.  
Podobnie jak wszystkie organizacje, również Instytucje Kultury stoją przed wyzwaniem 
rozszerzenia swojej działalności o aktywność online. Przeniesienie organizacji pracy, 
organizacji wydarzeń w świat Internetu i ONLINE było szczególnie wymagające dla naszych 
pracowników z dłuższym stażem pracy. Nowoczesne mechanizmy i narzędzia promocji wciąż 
stanowią pewien rodzaj wyzwania, a świat naszych młodych miłośników kultury to świat usług 
mobilnych, portali społecznościowych, poznanie zasad funkcjonowania w nich nie jest 
wyborem, a koniecznością.  Pandemia wymusiła na nas przeniesienie części naszych działań 
do Internetu i w świat wydarzeń ONLINE. 

 
ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – REKREACYJNYCH 

 
Działania GCKIiR w poszczególnych miesiącach w zakresie: 
- organizacji i współorganizacji imprez, konkursów, uroczystości, 
- promocji gminy Poczesna poprzez udział w konkursach, przeglądach, turniejach o zasięgach 
gminnych,     powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
Najważniejsze imprezy i wydarzenia w minionym roku:  

Miesiąc Działanie 

styczeń - współorganizacja koncertu kolęd i pastorałek w Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi                 
we Wrzosowej 
- współorganizacja orszaku Trzech Króli w w Parafii pw. Jana Chrzciciela w Poczesnej 
- organizacja Wieczoru Kolęd i Pastorałek z okazji Dnia Babci i Dziadka w Świetlicy 
Środowiskowej w Brzezinach Nowych.  
- organizacja Koncertu Kolęd w wykonaniu Młodzieży Orkiestry Dętej Gminy Poczesna 
oraz dzieci i młodzieży z WCKIiR w Bargłach. 
- udział w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Światełko do Nieba” 
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- organizacja akcji Ferie z GCKIiR w Poczesnej 2020: warsztaty muzyczne dla dzieci i 
młodzieży, warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty  
plastyczne, tańca współczesnego, wyjazd na lodowisko, zimowe spacery, wyjazdy do 
kina, do Parku Wodnego        w Tarnowskich Górach, do Magicznej Krainy,  noc 
kulturalna, wycieczka do Galerii Figur Stalowych w Częstochowie, organizacja ognisko. 
 

luty - udział w spotkaniu podsumowującym projekt  „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”  
- Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” – laureatem statuetki Starosty 
Częstochowskiego Krzysztofa Smeli  w kategorii „Edukacja i Kultura”. 
- współorganizacja V Gali wręczenia Statuetek Wójta Gminy Poczesna SYDERYTY 2019 
(przygotowanie prezentacji, napisanie wszystkich  artykułów o osobach 
nominowanych, zebranie  dokumentacji fotograficznej, montaż filmowy 5 prezentacji, 
zebranie materiałów, ustawienie ścianki, robienie zdjęć, opracowanie scenariusza 
imprezy i prowadzenie, przygotowanie projektu plakatu i zaproszeń, opracowanie 
graficzne). 
- organizacja pobytu delegacji z Jaszun, która przybyła na prestiżową uroczystą Galę 
„Syderyty 2019” 
-udział w corocznym spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury                         
w Częstochowie, na którym została podsumowana działalność kulturalna w powiecie 
częstochowskim.   
- Bale Karnawałowe dla dzieci i młodzieży w GCKIiR oraz w świetlicach 
- Zimowe Szaleństwa Artystyczne czyli „Z plastyką za pan brat” 
- Kulinarne Szaleństwa w świetlicach środowiskowych 
- coroczne Turnieje Białego Misia w Poczesnej, Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych 
(tenis stołowy) 
- organizacja spotkania z wizażystami Mary Kay z okazji Dnia Kobiet 

marzec - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w 
Nowej Wsi. 
- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna oraz recital Doroty 
Wiśniewskiej pod Honorowym  Patronatem - Ryszarda Majera - Senatora RP w GCKIiR 
w Poczesnej. 
- W związku z  sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się na terenie Polski 
koronawirusa (SARS-CoV-2) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej wydał decyzję o zawieszeniu od 11 marca 2020 r. do odwołania wszystkich 
wydarzeń, imprez oraz warsztatów w siedzibie GCKIiR oraz we wszystkich świetlicach 
na terenie gminy. Zawieszona została również działalność wszystkich formacji 
tanecznych, zajęć wokalnych i plastycznych.  
- XIII Powiatowy Konkurs PlastycznyMOJA WIELKANOC - konkurs po raz pierwszy odbył 
się online. 

kwiecień  Brak wydarzeń, podstawowa działalność statutowa 

maj - organizacja gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja we Wrzosowej ( koncert 
online Młodzieżowej Orkiestry Dętej - krótka wiązanka pieśni patriotycznych w 
wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna pod batutą Wojciecha Greli, 
Patronat honorowy - Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. 
- organizacja zajęć Zumby - online 

czerwiec - organizacja turniejów tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka 
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- podsumowanie IX Powiatowego Konkursu Malarskiego „Moja Mama Jest…..”; 
organizacja wystawy w GCKIiR w Poczesnej 
- koncert artystów z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, pod 
kierownictwem artystycznym Doroty Wiśniewskiej podczas uroczystej Mszy Świętej z 
okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
we Wrzosowej. 
-współorganizacja uroczystej gali dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, 
podsumowująca projekt „ Na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły Papieża Polak 
- turniej „Białego Misia”  pod patronatem honorowym  Wójta Gminy Poczesna - 
Krzysztofa Ujmy ( Poczesna, Bargły, Brzeziny). 
- wakacje 2020 z GCKIiR w Poczesnej:  warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, 
warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty  plastyczne, tańca 
współczesnego, noc kulturalna, turnieje tenisa stołowego. Wycieczka do Parku 
Korzonek to kolejny przystanek "Przygody bez smartfona", wycieczki zorganizowanej 
przez Fundację Kolorowa. Dzieci z Gminy Poczesna mogły podziwiać inwestycję 
proekologiczną znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego Lasów nad Górną 
Liswartą a poprzez zabawę, rekreację, warsztaty ekologiczne spędziły aktywnie czas w 
wyjątkowym miejscu. 

lipiec -Uroczysty przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna okazji 71 lat 
Osiedla HSB. 

sierpień - organizacja Hawajskiego party w Świetlicy w Hucie Starej A."Aloha” - Zumba 
- w ramach współpracy z Fundacją Kolorowa dzieci z GCKIiR w Poczesnej wzięły udział                   
w wycieczce "Przygoda bez smartfona" do  Parku Linowego w Częstochowie. 
- współorganizacja Rajdu rowerowego „Pożegnanie lata na sportowo” na zakończenie 
wakacji. 
- organizacja spotkania organizacyjnego dla osób zainteresowanych bezpłatnymi 
kursami języka angielskiego w ramach projektu "Bez b@rier, bez granic" 
przeznaczonych dla osób pracujących z województwa śląskiego - II edycja. 
- organizacja spotkania biznesowego dla PRZEDSIĘBIORCÓW GMINY POCZESNA ( 
caternig, prezentacja) 

wrzesień - organizacja Narodowego Czytania „Balladyny”- montaż filmu Janusz Koniecki 
- współorganizacja w  Lokalnym Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie Jubileuszu 10 
lecia KGW - prezentacja multimedialna, zdjęcia. 
- organizacja zajęć prywatnej szkoły językowej Papaya School w Brzezinach Nowych  
- w Świetlicy Środowiskowej w Brzezinach Nowych rozpoczynają się zajęcia projektu 
"Bez B@rier, bez granic"- edycja II 
- W ramach Targów Edukacyjnych „Co po szkole” zorganizowanych przez Życie 
Częstochowy        i Powiatu w C.H.Auchan, dzieci i młodzież z Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji   w Poczesnej zaprezentowała program artystyczny tańca 
towarzyskiego. 
- organizacja ogniska integracyjnego z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Poczesna w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach.  
- organizacja Dożynek 2020 w Gminie Poczesna. 
- udział w  jubileuszu 50 – lecia istnienia Zespołu "Kamienica Polska"  
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DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I WIEJSKICH 

 
      Jednym z zadań GCKIiR jest współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania dotyczy głównie organizacji wolnego czasu 
dzieci, młodzieży i dorosłych jako alternatywy dla zagrożeń cywilizacyjnych. Działanie to 
wpisuje się w założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Centrum prowadzi trzy świetlice środowiskowe: w Bargłach, Brzezinach 
Nowych, Słowiku. W 2020 roku działalność wymienionych ośrodków wyglądała następująco:  
 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SŁOWIKU 

 
     Świetlica w roku 2020 zmieniła zakres swojego funkcjonowania, podobnie jak w roku 
poprzednim 2019. Związane to jest i było z realizacją projektu „Aktywni seniorzy i zdolna 
młodzież” edycja II  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  
Projekt realizowany jest na terenie świetlicy od 4 maja 2020 roku do 29 maja 2021. Świetlica 
jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 - 19.00. Średnio w zajęciach 
bierze udział od 17-20 dzieci. Organizowane są zajęcia plastyczne, kulinarne i rekreacyjne. Jest 
miejscem gdzie mogą się spotkać, pobawić, porozmawiać oraz korzystać z gier świetlicowych  
i komputerowych, które cieszą się największą popularnością. Projekt jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Stacji Rozwoju „Słowikor”. 
 
 
 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BARGŁACH 
 
      Świetlica działa w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji, jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz.15.30 - 19.30. Jest miejscem prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która ma 

październik - organizacja na terenie gminy Poczesna zbiórki darów w ramach akcji „Święty Mikołaj 
z Polakami na Wileńszczyźnie” zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne 
„KRESY” w Częstochowie,  
- XVIII Wojewódzki Konkurs malarsko- fotograficzny ARCHITEKTURA MOJEGO 
KRAJOBRAZU;  online 
- organizacja turnieju tenisa stołowego  w Poczesnej, w Brzezinach Nowych i Bargłach 
- uruchomienie projektu unijnego „Bez granic, Bez B@rier” w zakresie języka 
angielskiego             w Świetlicy Środowiskowej w Brzezinach Nowych, Zawodziu oraz w 
GBP w Poczesnej. 
- wyróżnienie Marii Pietrzak w ogólnopolskim programie „Wygraj Szansę” 

listopad - współorganizacja Święta Niepodległości w Nieradzie ( oprawa fotograficzna, projekt 
plakatu, artykuł ) 

grudzień - Konkurs Mikołajkowy 
- podsumowanie oraz wystawa prac w konkursach świątecznych na Tradycyjną Ozdobę 
Choinkową (XIX edycja). 
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zajęcia w czwartki i piątki. Oprócz tego  w świetlicy odbywają się zajęcia koła plastycznego, 
teatralnego, zajęcia tenisa stołowego. W świetlicy odbywają się zebrania sołeckie, spotkania z 
władzami gminy, spotkania samorządu lokalnego. Współgospodarzem świetlicy jest KGW. Dla 
środowiska lokalnego przygotowane są prezentacje w postaci jasełek oraz koncertów 
muzycznych. Na pierwszym piętrze znajduje się Izba Regionalna mieszcząca się WCKiR. 
Podczas spotkań dzieci i młodzież mają możliwość poznania przedmiotów i sprzętów z 
minionego wieku, zapoznania się z górniczą historią regionu. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju działalność kół i innych zajęć została przeniesiona do internetu lub 
zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 
 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA  W BRZEZINACH NOWYCH 

    Świetlica jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 14.00- 18.00. Z oferty świetlicy 
korzystają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Świetlica oferuje uczestnikom różne koła 
zainteresowań między innymi koło tenisa stołowego, aerobiku, aerobiku 50+, zajęcia 
artystyczne: plastyczne i muzyczne. Placówka zapewnia dostęp do komputerów wraz z 
dostępem do internetu, rozmaite gry planszowe, możliwość skorzystania ze sprzętu 
sportowego. Ponadto na terenie świetlicy znajduje się boisko do gry w piłkę siatkową, nożną 
oraz piłkę koszykową. W świetlicy organizowane są również imprezy okolicznościowe dla 
dzieci i młodzieży, są to zabawy andrzejkowe, karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, ogniska, 
konkursy itp. Od połowy września rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego w ramach 
projektu: "Bez B@rier, bez granic" – II edycja, dla dzieci działa Prywatna Szkoła Języka 
Angielskiego. Lektorem zajęć jest Elżbieta Magdziarz. W okresach ferii zimowych i ferii letnich 
organizowane są wyjazdy na basen, lodowisko, wyjścia do kina. Kiedy dopisuje pogoda, 
organizowane są m.in. ogniska z pieczeniem kiełbasek. W placówce organizowane są cykliczne 
spotkania z sołtysami, władzami gminy. Współgospodarzem świetlicy jest Koło Gospodyń 
Wiejskich Brzeziny Nowe. W świetlicy dyżuruje psycholog. Organizowane są cykliczne 
spotkania stowarzyszenia „Eko Rozwój”, zebrania Rady Sołeckiej oraz Koła Łowieckiego „ Ryś” 
W okresie letnim w świetlicy goszczeni byli  pielgrzymi z różnych miast Polski zmierzający na 
Jasną Górę. Ze świetlicy korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Częstochowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działalność kół       
i innych zajęć została przeniesiona do internetu lub zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 
   
 
Oprócz ww. GCKIiR prowadzi  świetlice we Wrzosowej, Hucie Starej B i Hucie Starej A 
 
ŚWIETLICA  WE WRZOSOWEJ 
 
    Świetlica wyposażona jest w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i szerokopasmowym 
dostępem do Internetu. We wtorki i piątki z sal korzystają wszystkie grupy wiekowe ZF 
WRZOSOWIANIE. W piątki prowadzone są zajęcia jogi. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną   w kraju działalność kół i innych zajęć została przeniesiona do internetu lub 
zajęcia w ogóle zostały zawieszone.   
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ŚWIETLICA  W HUCIE STAREJ B 
 

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Wyposażona jest w stół bilardowy, 
piłkarzyki, 40” telewizor oraz w gry stolikowe. W dalszym ciągu funkcjonują stanowiska 
komputerowe z dostępem do internetu z którego korzystają także przedszkolaki. W czwartki 
prowadzone są zajęcia  zespołu estradowego RYTM. Instruktorem zajęć jest Paulina Peryga. 
W każdy wtorek instruktor Dorota Wiśniewska prowadzi zajęcia wokalne z dziećmi. Jest 
również aerobik dla dorosłych. Podczas ferii  i wakacji organizowane są różnego rodzaju 
wyjazdy oraz wycieczki autokarowe jak również rowerowe. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działalność kół i innych zajęć została 
przeniesiona do internetu lub zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 
 
ŚWIETLICA  W HUCIE STAREJ A 
 
Świetlica funkcjonuje w Sali OSP. Z oferty świetlicy korzystają dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe. Świetlica oferuje uczestnikom różne koła zainteresowań między innymi: zajęcia 
rekreacyjne Zumba. Dla dzieci działa Prywatna Szkoła Języka Angielskiego. Lektorem zajęć jest 
Elżbieta Magdziarz. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działalność kół i innych 
zajęć została przeniesiona do internetu lub zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 
 
ŚWIETLICA WIEJSKA  W NOWEJ WSI 
 
 Z oferty świetlicy korzystają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Świetlica oferuje 
uczestnikom różne koła zainteresowań między innymi: zajęcia fitness, zajęcia tenisa 
stołowego, jest stół bilardowy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działalność 
kół i innych zajęć została przeniesiona do internetu lub zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 

 
 

PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB MIESZKAŃCÓW 
 
Gminne Centrum Kultury jest instytucją otwartą, nastawioną na szeroko rozumianą 
współpracę ze środowiskiem naszej gminy. Dbamy, aby nasza gmina była godnie 
reprezentowana i zapisywała się w pamięci jako miejsce przyjazne i profesjonalne. Ze względu 
na sytuację epidemiologiczną w kraju działalność kół zainteresowań i grup rekreacji została 
przeniesiona do internetu lub zajęcia w ogóle zostały zawieszone. 
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KOŁA ZAINTERESOWAŃ I GRUPY REKREACJI RUCHOWEJ 
 

Nazwa Miejsce realizacji Ilość 
uczestnikó
w 

Dni i godziny 
 

Zajęcia fit - body GCKIiR,  
Huta Stara B 
Brzeziny Nowe 

30 Wtorki 19.00 – 20.00, środy 
i piątki 20.00 – 21.00 

Pracownia muzyczna GCKIiR 9 Poniedziałek, Wtorek, 
czwartek 13.30 – 20.00  

Teatr A CO!  GCKIiR 10 Wtorki 16.15 – 18.00 

Koła plastyczne  GCKIiR 17 Poniedziałki  15.00 – 18.00 

Aerobik Brzeziny Nowe 30 Poniedziałki i czwartki 18.00 
– 20.00 

Joga Świetlica 
Wrzosowa 

10 Piątki 18.00 – 19.00 

Tenis stołowy Świetlica Bargły 
Świetlica Brzeziny 
Nowe, Słowik,  
Huta Stara A 

56 Wtorki 16.00 – 20.00,  
soboty 10.00 – 14.00 

RAZEM 162  

 
WYJAZDY I WYCIECZKI, POPULARYZACJA REKREACJI RUCHOWEJ 

       GCKIiR przy współpracy z  samorządem oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych zorganizowało w 2020 roku dla dzieci i młodzieży dodatkowe formy aktywnego 
wypoczynku w formie  następujących wyjazdów: 
- wyjazdy jednodniowe: 

 Wyjazd najmłodszych do MAGICZNEJ KRAINY w Częstochowie (23 dzieci) 

 Wycieczka do Parku Korzonek to kolejny przystanek "Przygody bez smartfona", 
wycieczki zorganizowanej przez Fundację Kolorowa. Dzieci z Gminy Poczesna mogły 
podziwiać inwestycję proekologiczną znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego 
Lasów nad Górną Liswartą a poprzez zabawę, rekreację, warsztaty ekologiczne 
spędziły aktywnie czas w wyjątkowym miejscu.( 10 dzieci) 

 W ramach współpracy z Fundacją Kolorowa dzieci z GCKIiR w Poczesnej wzięły udział 
w wycieczce "Przygoda bez smartfona". Park Linowy w Częstochowie zapewnił liczne 
atrakcje:  

Słońce, plażę, sport, zabawę i dobre jedzenie. (7 dzieci).  
Oczywiście wyjazdy odbyły się z zastosowaniem wszystkich zasad sanitarnych. 
      
Łącznie w wyjazdowych formach wzięło udział 40 osób. 
Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wpisana jest w działalność Centrum dzięki 
sprawowaniu przez nie merytorycznej opieki nad następującymi obiektami: 

 kort tenisowy w Hucie Starej B – czynny od maja do października, dostępny bezpłatnie  
dla zorganizowanych grup szkolnych z terenu gminy; ( renowacja ogrodzenia) 

 basen odkryty w Hucie Starej B – z przyczyn formalnych w sezonie 2020 nieczynny 

 miasteczko ruchu drogowego w Hucie Starej B – czynne przez cały rok 
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 kort tenisowy w Słowiku – czynny od maja do października, dostępny bezpłatnie  
dla zorganizowanych grup szkolnych z terenu gminy; 

 
Wyjazdy odbyły się z zastosowaniem zasad sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. 
 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, STOWARZYSZENIAMI I INNYMI PODMIOTAMI  
SPOZA GMINY POCZESNA 

 
GCKIiR w 2020r. współpracowało m.in. z: 
- Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach 
- Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie 
- z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie 
- Stowarzyszeniem Przyjaciół GAUDE MATER ( w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Poczesnej 
koncert    Krakowskiego Zespołu Kameralnego) 
- Starostwem Powiatowym (konkursy ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU, TRADYCYJNA 
OZDOBA ŚWIĄTECZNA) 
- Spółdzielnią Mieszkaniową PÓŁNOC (FESTYN RODZINNY) 
- Regionalną Radą Polskiego Komitetu Olimpijskiego (organizacja przedstawienia teatralnego 
dla dzieci z Litwy) 
- portalem czasdzieci.pl (ogłoszenia o konkursach, bieżące informacje o działaniach 
plastycznych) 
- współpraca ze Stowarzyszeniem Częstochowskie Amazonki 
- współpraca Agencją Rozwoju Rynku Regionalnego w Częstochowie 
 
 
 

Gminna Biblioteka  jest samodzielną instytucją kultury w rozumieniu ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektorem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Poczesnej jest Iwona Skorupa. Wszystkie dane zostały sporządzone w oparciu o 
statystykę GUS, sprawozdania złożone przez poszczególne filie biblioteczne oraz dane zawarte 
w ankietach na potrzeby Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonowanie 
biblioteki ora filii obrazują tabele przedstawiające stan wartościowy i ilościowy księgozbioru 
w gminie, strukturę zakupu książek ,sprawozdanie finansowe, sprawozdanie statystyczne. 
Ogółem w gminie są 4 placówki, 3 pełnoetatowe, 1 pracuje na ¾ etatu (Nierada). 
1.Sprawy osobowe 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. nie uległ zmianie i wynosi 7 osób (3 
pełnozatrudnione i 4 niepełnozatrudnione). Poczesna 1/2 etatu i 7/8 działalności 
podstawowej, 1 etat sprzątaczki, ½ etatu księgowy, Huta Stara „B” 1 etat,  Nierada ¾ etatu, 
Wrzosowa -  1 etat.                                                                                                                                                                            
Bibliotekarze brali udział w szkoleniach  organizowanych przez Urząd Gminy, Bibliotekę w 
Częstochowie, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Bibliotekę Narodową w Warszawie.  
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2. Udostępnianie zbiorów, czytelnictwo, polityka gromadzenia. 

Poczesna 2019r. 2020r. 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Ogółem: 17120 11222 

Literatura piękna 9142 6167 

Dla dzieci i młodzieży 5779 3529 

Popularno naukowa 2199 1526 

czasopisma 952 325 

 

Huta Stara B 2019r. 2020r. 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Ogółem: 13907 7242 

Literatura piękna 8679 4793 

Dla dzieci i młodzieży 4337 2097 

Popularno naukowa 891 352 

Czasopisma 195 133 

 

  Nierada 2019r. 2020r. 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Ogółem: 7828 5398 

Literatura piękna 3013 2690 

Dla dzieci i młodzieży 4120 2320 

Popularno naukowa 695 388 

czasopisma 390 272 

  

Wrzosowa 2019r. 2020r. 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Ogółem: 7819 4867 

Literatura piękna 5142 3578 

Dla dzieci i młodzieży 2293 1021 

Popularno naukowa 384 268 

czasopisma 183 116 

 

Ogółem Gmina  2019r. 2020r. 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Wypożyczenia w 
woluminach 

Ogółem: 48394 28729 

Literatura piękna 25976 17228 

Dla dzieci i młodzieży 16529 8967 

Popularno naukowa 4169 2534 

czasopisma 1720 846 
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Liczba odwiedzin w bibliotekach w 2019r.: 

Odwiedziny w bibliotekach 2019r. 2020r. 

Ilość Ilość 

Poczesna 7186 4286 

Huta Stara B 7504 2582 

Nierada 9098 2169 

Wrzosowa  3823 1782 

Ogółem 19216 10082 

Liczba dni otwarcia bibliotek 2019 rok - 913 dni  co stanowi o 29 dni więcej w stosunku do roku 
2018 (w tym Poczesna - 289 ,  Huta - 192, Nierada - 219, Wrzosowa  - 213).  

 

Czytelnicy  2019r. 2020r. 

Ilość Ilość 

Poczesna 832 627 

Huta Stara B 447 364 

Nierada 303 265 

Wrzosowa  375 335 

W tym osoby uczące się  691 472 

 Czytelnicy aktywni 
zawodowo 

616 490 

 Czytelnicy pozostali 650 629 

Ogółem 1957 1591 

 
Zanotowano spadek ogółem o 52 czytelników. 
Podobnie jak w latach poprzednich politykę gromadzenia zbiorów książkowych kształtowało 
kilka czynników. Główne z nich to analiza posiadanego księgozbioru, potrzeby czytelnicze, 
oferta księgarska i możliwości finansowe naszej biblioteki. Na zakup duży wpływ mają 
kierownicy filii bibliotecznych, którzy znając preferencje swoich czytelników na bieżąco 
składają zamówienia na nowości i wznowienia do dyrektora biblioteki. Na zakup zbiorów miało 
też wpływ zapotrzebowanie czytelników, przekazywane poprzez dezyderaty drogą 
elektroniczną, telefoniczną bądź przez bibliotekarzy. W zakupie nowości zdecydowanie 
przeważała literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży (74% zakupionych 
książek), której znaczną część stanowiły kontynuacje serii wydawniczych. Na bieżąco 
uzupełniano lektury szkolne. Nowości z zakresu literatury popularnonaukowej i naukowej 
stanowiły szczególnie reportaże, biografie, książki o tematyce podróżniczej. Biblioteka nasza 
gromadziła swe zbiory drogą zakupu oraz darów od czytelników prywatnych, fundacji (dary w 
postaci 207 woluminów na sumę  2047,00 zł). Zakupy odbywają się w oparciu o  dostarczone 
przez hurtownie wzorniki, Newsletter Wirtualny Wydawca, obserwację rynku wydawniczego, 
recenzje książek oraz śledzenie portali czytelniczych. Ilość zakupionych książek zależy przede 
wszystkim od naszych możliwości finansowych.   I tak w roku sprawozdawczym przybyło 
ogółem 757 woluminów. Z funduszy samorządu zakupiono 612 woluminów na sumę 
15 024,52 (w tym lit. pięknej 457 wol ., lit. dla dzieci i młodzieży 114 wol., lit. pop. naukowej 
41 wol.).  



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  79 

 

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 145 wol.  na sumę 
3750,00 zł.(w tym lit. pięknej 110 wol., lit dla dzieci i młodzieży 21 wol., lit. pop. naukowej 14 
wol.).  

Z darów otrzymano 207 woluminów ( w tym 105 książki z lit.pięknej, 77 książki dla dzieci i 
młodzieży oraz 25 książek z innej literatury). Dary zostały wycenione na 2047,00zł.  

Wszystkie książki zostały zainwentaryzowane i opracowane dla wszystkich filii bibliotecznych 
w gminie w systemie bibliotecznym SOWA MARC 21. Do wszystkich pozycji książkowych 
zostały wydrukowane karty katalogowe. Średnia cena książki wyniosła 24 zł,84 gr .  

 Oprócz nowości czytelniczych  kupowano lektury szkolne dla wszystkich rodzajów szkół i 
poziomów nauczania, zgodnie z  kanonem lektur szkolnych ,zapotrzebowaniem  szkół z terenu 
gminy oraz wymogami MEN. 

     Przy zakupie nowości  zwracano szczególną uwagę na uzupełnianie zbiorów z literatury 
popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy takich jak: pedagogika, prawo, ekonomia, 
transport, logistyka, literaturoznawstwo, geografia, historia a także publikacje regionalne.  Do 
księgozbioru fachowego nabyto publikacje z Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Dzięki systematycznym i planowym zakupom możliwe było rozszerzenie oferty 
czytelniczej o nowe  i wartościowe publikacje. Dokonywano zakupów wartościowej pod 
względem artystycznym współczesnej literatury, wśród tych zakupów znalazły się również te 
nominowane do Literackiej Nagrody Nobla, Nagrody „Nike”, Paszportów Polityki a także 
polskie i światowe bestsellery. Po  raz siódmy ogłosiliśmy w naszych bibliotekach ranking 
najważniejszych książek minionego roku. Podczas jego trwania czytelnicy  głosują jaką książkę 
warto było przeczytać oraz jaka lektura zostanie zapamiętana na dłużej. W pierwszej piątce 
zestawienia znalazły się następujące książki: Elisabeth Revol „Przeżyć. Moja tragedia NA Nanga 
Parbat”, Jacek Pałkiewicz „Dubaj”, „Pasja życia”, Joanna Szarańska- seria Na Miodowej, Maria 
Paszyńska - seria Wiatr ze Wschodu, Marcin Margielewski „Była arabską steardesą”, 
OlgaTokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Najchętniej czytanymi autorami literatury pięknej w 
naszych bibliotekach w dalszym ciągu pozostają twórcy sag kryminalnych m.in. K. Bonda, R. 
Mróz K. Puzyńska, J. Nesbo, W.Chmielarz, H.Greń, D.Baldacci i obyczajowych m.in. N. Evans,L 
.Riley, N.Socha, E.Świętek, K.Enerlich „Akuszerka z Sensburga”, K.Wilczyńska, G.Gargaś, 
L.Shukri, A.Przybyłek- seria Tak smakuje miłość, M.Paszyńska  seria „ Wiatr ze Wschodu”, 
K.Michalak – seria „Danka i Hubert”, A.Jeż - seria „Dom pod Trzema Lipami”. Natomiast wśród 
książek popularnonaukowych dużym zainteresowaniem cieszyła się publikacja M.Dłużewska 
„Dama: opowieść biograficzna o Marii Kaczyńskiej”, K.Nicholl „Harry. Biografia”, Jacek 
Pałkiewicz „Dubaj”, „Pasja życia”, Kevin Prenger „Sędzia w Auschwitz”, A.Pogożew „ Ucieczka 
z Auschwitz”, Christopher R.Browning „Zwykli ludzie”, Przemysław Słowiński „Kobiety 
wywiadu”, Marcin Margielewski „Tajemnice Hoteli Dubaju”. Czytelnicy pytali również          o 
kontynuacje np. R.Mróz  seria z Komisarzem Forstem – Halny część VI”,seria z Chyłką część XII 
precedens, A.Przybyłek – część III  „Gotowi na wszystko”, K.Puzyńska - długo wyczekiwana 12 
część z cyklu   o Policjantach z Lipowa „Śreżoga”. 

Czytelnicy zgłaszają nam zapotrzebowanie  na czasopisma  i chęć korzystania z czytelni 
czasopism. Obecna oferta tytułów prenumerowanych periodyków w naszych bibliotekach 
nadal nie zaspokaja potrzeb czytelników szczególnie w filiach bibliotecznych, które to  jedynie 
prenumerują „ National Geographic” (dzięki  zakupowi z funduszu alkoholowego), dostają 
bezpłatnie egzemplarze  gminnego miesięcznika „Spoiwo” i czasopism powiatowych „Puls 
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Regionu” i „Powiat Częstochowski” „Częstochowskie wieści powiatowe”. Natomiast do 
centrali zaprenumerowano 10 tytułów czasopism. Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 
na prenumeratę  kwotę 1975,00zł. Prenumerowana prasa to: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik 
Gazeta Prawna” , miesięczniki m.in. „Poradnik Domowy”, ”Pani”, ”Kobieta i Życie”” Kuchnia”, 
”Podróże”, „Zdrowie”, „Cztery Kąty” i wspomniany już wcześniej ”National  Geographic”, . 

     Biblioteka prenumeruje periodyki bibliotekarskie tj. „Poradnik bibliotekarza”, 
„Bibliotekarz”, „Nowe książki” oraz kupowany jest dodatek (kwartalnik) do Gazety Wyborczej 
„Książki”. Poza prenumeratą biblioteka pozyskiwała również czasopisma w formie darów 
czytelniczych. Były to głównie periodyki kobiece, czasopisma poradnikowe przekazywane 
przez czytelników m.in. „Twój Styl”, „Dobre Rady”. Najwięcej prasy czytali emeryci i renciści 
(gazety) oraz studenci i osoby pracujące (szczególnie   z czasopism społeczno-politycznych). 
Niezmiennym zainteresowaniem wśród wszystkich grup czytelników cieszyły się czasopisma 
popularnonaukowe. Poczytne były także czasopisma i periodyki regionalne. Prasa w wersji 
elektronicznej nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla prasy drukowanej, która z kolei 
przegrywa z portalami informacyjnymi, prezentującymi specyficzną formę szybko dostępnej i 
atrakcyjnie zaprezentowanej informacji abstraktowej. Według opinii bibliotekarzy, 
korzystający z prasy elektronicznej wymagali nieustannej pomocy i podpowiedzi w 
posługiwaniu się nią. W wielu bibliotekach czytelnikami prasy są głównie ludzie starsi, którzy 
przedkładają wydanie papierowe nad ekran monitora, jeszcze inni użytkownicy preferują 
wypożyczanie czasopism na zewnątrz, a część bibliotek wciąż dysponuje słabą bazą 
informatyczną. Nie można jednak zapomnieć o zaletach prenumeraty elektronicznej. Są to: 
łatwość archiwizacji (gromadzenie na dysku twardym komputera), możliwość dostępu do 
starszych numerów, dostępność każdego wydania w formie pliku pobieranego na komputer, 
szybka i terminowa dostawa. Wydawcy zapowiadają rozszerzenie rynku e-prasy, w związku z 
czym należy się spodziewać zwiększenia liczby tytułów dostępnych wyłącznie w formie 
elektronicznej. 

    Na miejscu w czytelniach udostępniono 547 woluminów, natomiast czasopism - 349.  
 
 
Stan zbiorów na koniec 2020r. wynosił 66890,00 woluminy i zmniejszył się  o 2313 
woluminów  
w tym:  
- GBP Poczesna  408 woluminy i stanowi ogółem 29898 woluminy 
- Huta Stara „B” 177 woluminy i stanowi ogółem 13407 woluminy 
- Nierada  205 woluminy i stanowi ogółem 8546 woluminy 
- Wrzosowa 174 woluminy i stanowi ogółem 15039 woluminy  
W rozbiciu na strukturę zakupu wygląda to następująco: 
- literatura piękna  ogółem 672  woluminów w tym:   
 Poczesna 283 wol. 
 Huta Stara „B” 134 wol. 
 Nierada 121 wol. 
 Wrzosowa 134 wol. 
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży ogółem 212 woluminów w tym: 
 Poczesna 79 wol. 
 Huta Stara „B” 29 wol. 
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 Nierada 78 wol. 
 Wrzosowa 26 wol. 
- literatura popularno naukowa i inna ogółem  80 woluminów w tym: 
 Poczesna 46 wol. 
 Huta Stara „B” 14 wol. 
 Nierada 6 wol. 
 Wrzosowa 14 wol. 
w tym z  darów otrzymano 207 woluminów ( w tym 105 książki z lit.pięknej, 77 książki dla dzieci 
i młodzieży oraz 25 książek z innej literatury). Dary zostały wycenione na 2047,00zł.  

Dane te ilustruje tabela stan wartościowy i ilościowy oraz struktura zakupu książek za 2020r.  
We wszystkich placówkach przeprowadzono selekcję zniszczonych książek. Tabela poniżej 
szczegółowo przedstawia te cyfry. 
 

Placówka Ogółem Literatura 
piękna 

Literatura dla 
dzieci i młodzieży 

Literatura inna 

Poczesna 3133 2036 2 1095 

Huta Stara B - - - - 

Nierada 144 50 21 73 

Wrzosowa - - - - 

RAZEM: 3277 2086 23 1168 

 
Ponieważ Biblioteka w Poczesnej pełni funkcję biblioteki centralnej w gminie a czytelnia pełni 
dyżury we wszystkie soboty (w godz.9-13)  księgozbiór do niej  jest co roku głęboko 
analizowany pod kątem potrzeb młodzieży uczącej się i studentów ze wskazaniem na jej 
doposażenie. Ilość zakupionych książek w centrali jest większa niż w pozostałych placówkach. 
Książki z literatury pięknej tzw. beletrystykę kupuje się co najwyżej w dwóch tytułach 
(wyjątkiem są bestsellery) a potem następują wypożyczenia międzybiblioteczne książek w 
obrębie gminy tak, że  każdy czytelnik może sięgnąć po interesującą go książkę o ile tylko 
została wcześniej zakupiona. 
W roku bieżącym również książki będą kupowane w podobnych proporcjach. Jak nadmieniłam 
wcześniej biblioteka nasza  pozyskała pieniądze w wysokości 3750,00zł na zakup książek z 
programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 145 wol.  na sumę 3750,00 zł.         
(w tym lit. pięknej 110 wol., lit dla dzieci   i młodzieży 21 wol., lit. pop. naukowej 14 wol.).   
 
3. Promocja biblioteki. Działalność informacyjna, wybrane przykłady wydarzeń 
kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych. 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników staramy się zapewnić im miłe 
spędzenie czasu w naszych bibliotekach z zaproszonymi gośćmi.  
Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udało nam się 
pozyskać fundusze na zakup 4 egzemplarzy czasopisma „National Geographic” dla wszystkich 
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filii bibliotecznych. Działania o których mowa j.w. miały na uwadze realizację profilaktyki 
wynikającej z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Sposoby promocji czytelnictwa… Powodów do czytania jest tyle, ile jest dobrych książek. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników staramy się zapewnić im miłe 
spędzenie czasu w naszych bibliotekach. Jak wynika z badań prowadzonych na zlecenie 
Biblioteki Narodowej, tylko 35% naszych rodaków zadeklarowała, że przeczytała więcej 
niż  jedną książkę w roku, a mniej niż połowa zadeklarowała, że przeczytała tekst dłuższy niż 
trzy(!) strony.  Tymczasem książka, jak nic innego, rozwija naszą wyobraźnię i pamięć. Uczy 
myśleć, a wzbogacając nasz język, uczy mówić.  Konkurs czytelniczy, to    w dobie dominującej 
roli internetu i telewizji, bardzo cenna inicjatywa mająca zachęcać do czytania. Rok 2020, to 
trudny rok. Całkowicie i to na całym świecie podporządkowany pandemii koronawirusa. 
Dlatego niemal wszystkie – zarówno te duże jak i małe - plany, zamierzenia, prognozy trzeba 
było zweryfikować i zmienić…  

 
 
 
Z powodu epidemii koronawirusa wiele instytucji, w tym nasza biblioteka, zmuszona została 
do odwołania zaplanowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych, w tym spotkań autorskich 
offline. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, zmianę uwarunkowań rynkowych i dynamiczne 
okoliczności, opracowaliśmy nową ofertę zorganizowania autorskich spotkań on-line. 
Współpracując ze Stowarzyszeniem PSTD (Polish Society for Training and Development) oraz 
grupą zaangażowanych autorów wspólnie opracowaliśmy prostą i przyjazną technologię 
komunikacji zdalnej. Mamy bogate doświadczenia w obszarze zaawansowanej komunikacji 
zdalnej z szerokim audytorium, autorzy którzy prowadzą spotkania sprawiają że są one 
angażujące i niebanalne, aktywizujące uczestników również on-line. Dzięki takiej aktywności, 
mamy okazję do kreatywnego promowania unikalnych wartości kulturowych, edukacyjnych i 
społecznych naszej biblioteki, a także pokazywania jej niezbędności w życiu każdego 
społeczeństwa. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
zorganizowaliśmy wspólne czytanie książek oraz wiele konkursów. Wierzymy, że bezpieczne i 
atrakcyjne formy działania bibliotek on-line mogą dawać nowe przestrzenie relacji z 
Czytelnikami, a także sprawdzić nowe, zdalnie realizowane usługi biblioteczne. 

 
Akcje czytelnicze i święta książki… 
Tegoroczna VI edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek została zorganizowana przez 
pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej, przy wsparciu pracowników z GCKIiR 
w Poczesnej, pod hasłem „Klimat na czytanie". W tym roku do akcji zgłosiło się 1000 bibliotek 
z całej Polski. Jednego dnia - 10 października 2020 roku wszystkie biblioteki w całej Polsce 
otwierały się po zmroku i zapraszały do odwiedzin. Twórczo, często niekonwencjonalnie 
pokazywały swoje zbiory, przygotowywały działania artystyczne, edukacyjne         i rozrywkowe 
zachęcające do czytania. Dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w 
innych formach kultury i życia społecznego to najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału 
w kulturze, a zarazem szansa na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki 
w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką jest biblioteka. W przeprowadzeniu akcji pomogły nam 
materiały graficzne i promocyjne udostępnione w ramach Nocy Bibliotek 2020. Ten trudny 
czas pandemii szczególnie pokazuje, jak ważne i potrzebne są biblioteki, dlatego uznaliśmy, że 
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musimy wspólnie na to twórczo odpowiedzieć     i sprawić, by jeszcze więcej ludzi je pokochało 
i uznało za swoje miejsce, mimo nieco innego ich działania w pandemii. Spotkanie odbyło się 
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Zaprosiliśmy na to 
wydarzenie dzieci  z Przedszkola w Poczesnej, z którymi wspólnie przeczytaliśmy napisany 
przez Jacka Cygana specjalnie dla Nocy Bibliotek wiersz – hymn tegorocznej akcji a na 
zakończenie wiersz Doroty Masłowskiej z książki „Psikusy”. W ramach materiałów promocyjno 
– edukacyjnych otrzymaliśmy wsparcie w postaci: paczki z plakatami (10) i ekslibrisami (120) 
akcji, edukacyjnego plakatu i wlepki od programów edukacji ekologicznej Centrum Edukacji 
Obywatelskiej pod hasłem - jak być „biblioteką z klimatem”, otrzymaliśmy prawa do publicznej 
emisji filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy” w bibliotece i udostępnienia go 100 czytelnikom 
do domowych projekcji z okazji Nocy Bibliotek. Naszym zadaniem było pokazać środowisku, 
jak bardzo przyjaznym, ciekawym i otwartym miejscem jest biblioteka. To także dobry sposób 
na dbanie o dobrostan ludzi i planety oraz ochronę klimatu. Dziękujemy serdecznie 
nauczycielom oraz przedszkolakom z Przedszkola w Poczesnej za przybycie i za obecność w 
tym ważnym dla nas dniu. Podczas Nocy bibliotek rozwiązywaliśmy krzyżówki związane z 
tematyką literacką, odbył się konkurs „Literacki kuferek”, który wspólnie przeprowadziły: 
Katarzyna Rudkowska, Anna Mrożek i Edyta Roter. Pomysłem na wieczorne działanie był 
japoński teatr Kamishibai, który opiera się na ilustracjach. Jest podobny do teatru 
marionetkowego, w którym miejsce lalek zajmują ilustracje. Obejrzeliśmy film „Jakub, Mimmi 
i gadające psy”. Czas mijał szybko  i przyjemnie. Noc Bibliotek zainspirowała nas do kolejnych 
działań… może do prawdziwej nocy… takiej do białego rana, z cudownymi, kolorowymi snami. 
Organizacja takiego wydarzenia jakim jest Noc Bibliotek służy prezentacji jak ciekawym, 
przyjaznym         i otwartym dla wszystkich miejscem jest biblioteka, ale celem tego wydarzenia 
było również wskazanie właściwych wzorców zachowań oraz spędzanie w sposób racjonalny 
czasu wolnego w ramach profilaktyki. Oczywiście wydarzenie odbyło się w odpowiednim 
reżimie sanitarnym, z zachowaniem bezpiecznego dystansu, przestrzeganiem wszelkich 
wytycznych epidemiologicznych i związanych z tym restrykcji. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej wraz z filiami biblioteki przystąpiły do projektu 
,,Mała książka- wielki człowiek". Jest on skierowany do dzieci  z roczników 2014-2017 i ich 
rodziców. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. Każde dziecko, które odwiedziło nasze placówki otrzymało wyprawkę 
czytelniczą, a w niej książkę ,,Pierwsze czytanki dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę i wypożyczenie minimum jednej książki dziecko otrzymało naklejkę. 
4. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.  
W roku sprawozdawczym zarejestrowano następującą ilość czytelników w grupach wiekowych 
1- 218, 2-359, 3-78, 4- 80, 5- 66,6-332,7-232,8-226 co stanowi ogółem 1591 użytkowników i 
jest o 366 osób mniej niż w roku  2019. Również biblioteki nasze odnotowały spadek 2020 -
8967 w ilości wypożyczeń literatury dla dzieci  i młodzieży (2019 -16529;2018-17507;).  
Podobnie jak w latach poprzednich                i wiedząc o tym, że literatura piękna w sposób 
szczególny wpływa na psychikę dziecka a młody czytelnik w książkach poszukuje podpowiedzi 
jak  rozwiązać własne problemy, identyfikując się z bohaterami literackimi, staramy się 
zaspokajać i rozwijać potrzeby czytelnicze najmłodszych. Staramy się również, aby miejscem, 
w którym dziecko mogło czuć się swobodnie była nasza biblioteka. Stąd w dalszym ciągu 
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,wzorem lat ubiegłych w naszej ofercie oprócz książek i czasopism dzieci znajdują zabawki i 
gry, które pobudzają ich wyobraźnię i pozwalają poznawać świat poprzez zabawę. Również 
słuchanie przez dziecko podczas głośnego czytania bajek i baśni, wierszy i opowiadań  
wytwarza naturalną więź między osobą czytającą (dorosłym) i słuchającą (dzieckiem).Stąd  
nasza oferta jest skierowana  do coraz młodszej rzeszy odbiorców, często jeszcze nie 
czytających (m.in. głośne czytanie w bibliotece).Tytuły książek dla dzieci wartych zakupienia 
dokonujemy w oparciu o zmieniające się listy lektur, rankingi literatury oraz pomocne serwisy 
oceniające książki. Z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży niezmiennym powodzeniem w 
dalszym ciągu cieszyły się  książki detektywistyczne M. Widmarka ,książki Neli Małej Reporterki 
oraz,J.Kinneya - kolejne tomy „Dziennika cwaniaczka”, oraz dla najmłodszych książeczki   z serii 
„Kicia Kocia”, seria o „Zuzi” - L. Schneider, seria o „Lenie” - S.Serreli, seria o przygodach Basi -    
Z Stanecka, A.Cholewińska - Szkolik seria o „Misi i jej małych pacjentach”. 

Książka pełni ważną rolę w stymulowaniu i wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka , a 
czytelnictwo wzbogaca uczestnictwo  we współczesnym życiu kulturalnym i staje się 
najważniejszym elementem kultury literackiej. Ponieważ w pierwszych latach rozwoju dziecka 
jego przewodnikiem po świecie jest rodzic a potem przedszkole i szkoła to  nasze placówki 
poprzez współpracę   z nimi starają się zachęcać milusińskich do odwiedzin w bibliotece. Służą 
temu współorganizowane projekty i akcje takie jak : „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
„Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Dzień  
Pluszowego Misia”. To już tradycja, że w czerwcu w centrali w Poczesnej przedszkolacy idący 
do szkoły byli uroczyście pasowani na czytelników biblioteki. Podczas uroczystości dostawali 
honorową przypinkę z adnotacją „Jestem czytelnikiem biblioteki w Poczesnej”, książeczkę a 
pasowani zostają przez zaproszonego pisarza lub dyrektora biblioteki. Ta uroczystość 
zamykała cykl całorocznych spotkań  z książką. W tym roku ze względu na pandemię 
koronawirusa pasowanie nie odbyło się. To wielka szkoda dla biblioteki, bo w trakcie spotkań 
dzieci miały okazję zapoznać się z biblioteką oraz bogatym jej księgozbiorem dziecięcym. 
Całoroczne spotkania miały na celu zachęcenie dzieci do jak najczęstszego sięgania po książkę.  

Również przedszkolacy chętnie przychodzili do naszych placówek, gdzie uczestniczyli w 
warsztatach plastycznych, odbywało się głośne czytanie bajek, inscenizacje teatralne związane 
ze świętami i innymi uroczystościami (m.in. Mikołaj, Dzień Dziecka). Dobrze układała się 
współpraca szkół z terenu gminy  z wszystkimi bibliotekami (dwie filie biblioteczne w Hucie 
Starej B i w Nieradzie mieszczą się w budynkach szkolnych) oraz z Gminnym Centrum Kultury, 
Informacji  i Rekreacji w Poczesnej gdzie biblioteka    i GCKIiR użytkują wspólny obiekt. Poprzez 
dostęp do  innych mediów-takich jak internet, telewizja, projektor oraz ekran  uatrakcyjnione 
zostały lekcje biblioteczne (m.in cykl lekcji bibliotecznych promujących czytelnictwo w ramach 
projektów edukacyjnych), ogółem odbyło się 24 lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek  
w których uczestniczyło 410 uczniów. Jednak najczęściej  stosowanymi formami pracy 
bibliotekarzy pracującymi z dziećmi były tradycyjne już sprawdzone działania typu inscenizacje 
teatralne(Teatrzyk Kamishibai- 2 inscenizacje, frekwencja – 41 osób). 

5. Komputeryzacja biblioteki. 
Biblioteka posiada specjalistyczne oprogramowanie biblioteczne „Sowa2/MARC21”, które 
służy do tworzenia katalogów bibliotecznych które można przeglądać na stronie producenta 
oprogramowania http://www.poczesna-gbp.sowwwa.pl/.  
Pozostałe prace biblioteczne prowadzone w bibliotece z wykorzystaniem komputera to 
czynności związane z gromadzeniem i uzupełnianiem zbiorów ( wyszukiwanie ofert 

http://www.poczesna-gbp.sowwwa.pl/
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wydawniczych, zamówienia, reklamacje, rozliczanie budżetu,  i wydruk dokumentacji, 
opracowanie struktury księgozbioru) oraz statystyka biblioteczna ( przygotowanie danych do 
sprawozdań GUS).Komputerowo przygotowywane są także dokumenty       i materiały 
wykorzystywane w działalności kulturalnej( oprawa wystaw, regulaminy konkursów, 
zaproszenia, dyplomy). Biblioteka w Poczesnej w coraz większym stopniu wykorzystuje w 
swojej pracy Internet, zarówno jako źródło informacji, będące uzupełnieniem tradycyjnego 
warsztatu informacyjnego biblioteki, jak również jako narzędzie komunikacji z użytkownikami 
(m.in. poczta elektroniczna).  
  
6.Syntetyczna ocena osiągnięć biblioteki i występujących trudności.  
Podsumowując biblioteka nasza w roku statystycznym odnotowała zarówno osiągnięcia jak                             
i niepowodzenia. Z powodu epidemii koronawirusa wiele instytucji, w tym nasza biblioteka, 
zmuszona została do odwołania zaplanowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych, w tym 
spotkań autorskich offline. Od marca, kiedy drzwi biblioteki  zostały zamknięte dla czytelników 
z powodu epidemii, biblioteka stała się miejscem pustym i smutnym. Z tego też powodu 
biblioteka odnotowała spadek wyników czytelniczych. I tak wypożyczenia spadły o 17 945 
woluminów, odwiedziny spadły o 9134 osoby, zarejestrowano mniej o 366 czytelników. 
Zamknięcie biblioteki wraz z filiami, było okresem dla nas bardzo trudnym. W maju, przy 
zachowaniu rygorów sanitarnych nasza biblioteka wraz z filiami zostały ponownie otwarte dla 
czytelników. W pierwszych tygodniach obserwowaliśmy  duże zainteresowanie naszych 
czytelników. Według naszej oceny znacznie zmniejszyła się liczba czytelników, ich odwiedzin, 
czy też wypożyczeń różnorodnych materiałów bibliotecznych, w porównaniu do roku 
ubiegłego. Niepokoi nas również fakt, iż stosunkowo mało wróciło do nas najmłodszych 
czytelników i młodzieży. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa. Dodatkowo taka 
sytuacja spowodowana była również tym, że w roku sprawozdawczym zakupiono mniej 
książek do bibliotek, z powodu braku dostatecznych środków w budżecie. Ponadto dwie filie 
biblioteczne znajdują się w budynku szkoły, które w obecnej sytuacji pandemii pracowały w 
trybie zdalnym lub hybrydowym a co za tym idzie dzieci i młodzież przebywała w domu, z dala 
od biblioteki. Jednak poprzez oferowanie  coraz to nowych usług staramy się nadal zapewnić 
mieszkańcom ciekawą ofertę, co ma odzwierciedlenie w przedstawionym sprawozdaniu z 
działalności. 
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Poczesna.  

Lp. Miejscowość Ulica Obiekt 

1. Bargły Śląska dom drewniany 

2. 
Huta Stara A 

Pszenna 33 dom drewniany 

3. Pszenna 34 dom murowany z gankiem 

4. 
Huta Stara B 

Główna kapliczka 

5. Główna 28 zespół dworski: dwór i pozostałości parku 

6. 
Korwinów 

Okólna/Stacyjna stanowisko archeologiczne 

7. Ceramiczna 2 zespół pałacowo parkowy 

8. Nowa Wieś Częstochowska kaplica przydrożna 

9. 

Poczesna 

Strażacka kaplica przydrożna 

10. Strażacka 9 kościół 

11. Strażacka 9 plebania 

12. Strażacka 30 budynek murowany 
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13. Słowik Podlaska stanowisko archeologiczne 

14. 

Wrzosowa 

Cementowa 1 osiedle fabryczne 
dawnej Fabryki 
Portland-Cementu 
"Wrzosowa" 

budynek mieszkalny 

15. Cementowa 3 budynek mieszkalny 

16. Cementowa 5 budynek mieszkalny 

17. Cementowa 7 budynek mieszkalny 

18. Fabryczna 5A 
budynek dawnej ochronki wraz z pozostałościami 
parku (budynek wybudowany mieszkalny dla 
dyrektora Fabryki Portland-Cementu "Wrzosowa" 

19. 

Fabryczna 10 

zespół budynków 
dawnej Fabryki 
Portland-Cementu 
"Wrzosowa" 

portiernia 

20. budynek pomocniczy 

21. budynek pomocniczy 

22. budynek główny 

23. 

Zawodzie Długa 

cmentarz 

24. stanowisko archeologiczne 

25. stanowisko archeologiczne 
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Rozdział XI. Sport, kultura fizyczna i rekreacja 
 

Rok 2020 był rokiem trudnym i szczególnym. Zdominowany został przez wszechobecną 
epidemię koronawirusa, co miało wpływ na działalność we wszystkich dziedzinach życia. Sport 
i rekreacja, czyli szeroko pojęta kultura fizyczna stanowi ważny element życia mieszkańców 
Gminy Poczesna. Od wielu lat władze gminy dbają o właściwy rozwój i rozbudowę 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która jest dziś dobrze rozwinięta, coraz bardziej 
nowoczesna, przyjazna dla użytkowników, w dużej części darmowa i ogólnodostępna. 

 
Sport w Gminie Poczesna to nie tylko wysoko rozwinięte zaplecze i użyteczne obiekty. 

Stale poszerzana jest także oferta sportowo-rekreacyjna. Co roku na terenie gminy są 
organizowane, wspierane przez samorząd, liczne i bardzo zróżnicowane wydarzenia sportowe, 
rekreacyjne i turystyczne. Obok rozgrywek ligowych w tenisie stołowym, piłce nożnej (A-klasa 
i B-klasa), speedrowerze, piłce siatkowej, koszykówce są organizowane biegi masowe, nordic 
walking, turnieje piłki nożnej halowej, turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa stołowego, turnieje 
badmintona i para-badmintona,  turnieje warcabów 100-polowych, turnieje piłki siatkowej, 
itp.. Organizowane są również zawody wędkarskie, pożarnicze, festyny sportowo-rekreacyjne 
oraz wiele wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych. 
 

Wykaz Klubów Sportowych działających na terenie GMINY POCZESNA. 

 

Lp. 

 

Nazwa Klubu 

Prezes 

V-ce prezes 

 

Adres 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „GROM-
ZŁOTA DAMA”  

 

SEKCJA: 

-WARCABY 

-TENIS STOŁOWY 

-PIŁKA SIATKOWA 

Barbara Wąsińska 

 

 

Henryk Pałasz 

 

42- 262 Poczesna  

ul. Modrzewiowa 2 

2. Klub Sportowy „OLIMPIA”  

 

 

SEKCJA: 

PIŁKA NOŻNA 

Jarosław Wlazło 

 

Waszczyk Grzegorz 

Rajczyk Artur 

Huta Stara B 

ul. Północna 1 

42-263 Wrzosowa 
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3. Uczniowski Klub Sportowy 
„JUNIOR” 

 

SEKCJA: 

BADMINTON 

Sławomir Twardowski 

 

 

Jarosław Ociepa 

 

42-263 Wrzosowa                      

ul. Szkolna 4 

4. Parafialny Klub Sportowy 
„Viktoria” 

 

SEKCJA: 

SPEEDROWER 

Jarosław Sroka 

 

Damian Krzyczman  

 

42-263 Poczesna 

ul. Strażacka 9 

5. Gminny Klub Sportowy „GROM” 

 

 

SEKCJA: 

PIŁKA NOŻNA  

Adrian Żak 

 

 

Patryk Kozłowski  

 

42-263 Poczesna                            

ul. Strażacka 5 

 
 
 
W roku 2020 pięć klubów sportowych otrzymało dotację na realizację zadań 

publicznych Gminy Poczesna w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
Zarządzenie Nr URO.0050.126.2019.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 23.12.2019r. w 

sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Poczesna 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 

 
Wydatki z budżetu w postaci dotacji celowej na realizację zadań publicznych w 

dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy Poczesna wyniosły 
200.000,00 zł 
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Zarządzenie URO.149.2020.AT Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.02.2020r. w sprawie: 

ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie gminy Poczesna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe na realizację zadań publicznych             
w dziedzinie kultury fizycznej   i sportu                                       

w Gminie Poczesna

2018 r. - 167.500,00 zł

2019 r. - 190.000,00 zł

2020 r. - 200.000,00 zł
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Wykaz Klubów sportowych i przydzielonych dotacji: 
 
 

Numer 
oferty 

Klub 

Kwota 
przyznanej 
dotacji w 

roku 
poprzednim 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 
2020 

Oferta nr 1 
- Parafialny Klub Sportowy 
„Viktoria” Poczesna ul. 
Strażacka 9 

16.000,00 35.000,00 

Oferta nr 2 
- Klub Sportowy „OLIMPIA” 
Huta Stara B ul. Północna 1 

80.000,00 81.000,00 

Oferta nr 3 
- Ludowy Klub Sportowy „GROM-
ZŁOTA DAMA” Poczesna ul. 
Modrzewiowa 2 

47.000,00 42.500,00 

Oferta nr 4 
- Uczniowski Klub Sportowy 
„Junior” 
Wrzosowa ul. Szkolna 4 

9.000,00 9.000,00 

Oferta nr 5 
- Gminny Klub Sportowy 
„GROM” 
Poczesna ul. Strażacka 5 

38.000,00 32.500,00 
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Wykres przyznanych kwot dotacji dla Klubów sportowych 
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Kluby sportowe do swoich zajęć wykorzystywały między innymi następujące obiekty 
sportowe:  
- 1 pełnowymiarowe boisko trawiaste i 1 treningowe boisko trawiaste do piłki nożnej w Hucie 
Starej B przy ul. Północnej 1, 
- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej i towarzyszącymi boiskami ze sztuczną nawierzchnią 
do piłki siatkowej i piłki koszykowej tzw. „Orlik” w Hucie Starej B przy ul. Mickiewicza 12, 
- halę sportową z możliwością uprawiania badmintona, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, piłki 
siatkowej, piłki koszykowej i tenisa stołowego w Kolonii Poczesna przy ul. Szkolnej 2,  
- tor speedrowerowy w miejscowości Bargły przy ul. Śląskiej 84, 
- sale gimnastyczne i boiska mieszczące się przy szkołach na terenie gminy. 

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest teren rekreacyjno-sportowy w Słowiku z 
kortem tenisowym o sztucznej nawierzchni, placem zabaw i amfiteatrem oraz teren 
rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B z 2 kortami do tenisa ziemnego o nawierzchni ceglanej, 
miasteczkiem rowerowym siłownią zewnętrzną i placem zabaw. 

Na całym terenie Gminy Poczesna funkcjonują i są do dyspozycji mieszkańców siłownie 
zewnętrzne oraz place zabaw dla dzieci. 

 
Siłownie zewnętrzne w Gminie Poczesna 

 

l.p. Miejsce Liczba 

1. BARGŁY 1 

2. BRZEZINY NOWE 1 

3. HUTA STARA A 1 

4. HUTA STARA B 2 

5. KORWINÓW 2 

6. MICHAŁÓW 1 

7. NOWA WIEŚ 1 

8. WRZOSOWA 1 

9. ZAWODZIE 1 

10. SŁOWIK 1 

R A Z E M 12 
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Place zabaw zewnętrzne w Gminie Poczesna 
 

l.p. Miejsce Liczba 

1. BARGŁY 1 

2. BRZEZINY NOWE 1 

3. HUTA STARA A 1 

4. HUTA STARA B 3 

5. KOLONIA POCZESNA 2 

6. KORWINÓW 1 

7. MAZURY 1 

8. MICHAŁÓW 1 

9. NOWA WIEŚ 2 

10. POCZESNA 2 

11. SŁOWIK 1 

12. WRZOSOWA 4 

13. ZAWODZIE 1 

RAZEM 21 

 
Należy dodać, że Gmina Poczesna stwarza możliwości działalności sportowo-

rekreacyjnej innym podmiotom zajmującym się tą sferą społeczną. Poza wymienionymi 
Klubami działają inne stowarzyszenia i Kluby sportowe, które poszerzają ofertę zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, do których należą m.in.: Amatorska Liga Tenisa 
Stołowego (rozgrywki ligowe tenisa stołowego, organizacja turniejów tenisa stołowego i piłki 
siatkowej), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA” Częstochowa/ABRM Poczesna 
(zajęcia badmintona i para-badmintona, organizacja turniejów badmintona i para-
badmintona), Wiodący Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kmicic” Częstochowa (zajęcia 
taekwondo), Huta Zawsze Na Czasie (piłka nożna – zajęcia i turnieje), Katolickie 
Stowarzyszenie Sportowe RP w Warszawie oraz Parafie. Wszystkie te podmioty również 
uzyskują wsparcie ze strony Gminy Poczesna. 
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Gmina Poczesna dużą wagę przykłada również do sportowej aktywizacji dzieci i 
młodzieży poprzez organizowanie zajęć i treningów pozalekcyjnych, rozgrywek drużynowych, 
indywidualnych oraz wyjazdy na wydarzenia sportowe. W tę działalność wpisuje się przede 
wszystkim Szkolna Liga Sportowa. W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 rozgrywki 
zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa.  

Pomimo pandemii w roku 2020 na terenie Gminy Poczesna z zachowaniem wszelkich 
zaleceń epidemicznych organizowano szereg imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, 
których gmina była organizatorem lub współorganizatorem. Były to: 

Styczeń 2020 
- Noworoczny „Wagowy” Turniej Tenisa Stołowego pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Poczesna Krzysztofa Ujmy 
- Wyjazd reprezentacji sportowców, trenerów i działaczy sportowych Gminy Poczesna na XXX 
Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej w Spale 
- VIII edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy 

Czerwiec 2020 
- Memoriał im. Stanisława Korneckiego w Tenisie Stołowym pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy 
- wydarzenie sportowo-rekreacyjne "Bieg Papieski" z okazji 100 Rocznicy Urodzin Świętego 
Jana Pawła II, Papieża i Wielkiego Polaka, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Poczesna 
Krzysztofa Ujmy 
> Przekazanie sprzętu sportowego renomowanej firmy w ramach współpracy Partnerskich 
Klubów Biznesu z Fundacją ESPA w Urzędzie Gminy Poczesna klubom sportowym działającym 
na terenie gminy. 

Lipiec 2020 
> Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Południowego w Speedrowerze Żaków 
> Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Południowego w Speedrowerze Żaków 
> 3 runda CS Superligi Seniorów w Speedrowerze oraz mecz DMP Żaków w Speedrowerze  
- Ponadregionalny Wakacyjny Otwarty Turniej Dziewcząt i Chłopców Badmintona i 
Parabadmintona dla uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy  
- Zawody Spławikowe z okazji 35-lecia Koła PZW Poczesna nr 65 przy Urzędzie Gminy w 
Poczesnej pod honorowym patronatem Wójta Gminy poczesna Krzysztofa Ujmy 
- Wakacyjna 4-dniowa wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Poczesna „WISŁA -  Poznajemy Beskid Śląski” pod patronatem Wójta Gminy Poczesnej 
Krzysztofa Ujmy  

Sierpień 2020 
> V runda 1. Ligi Okręgu Południowego w Speedrowerze 
> Mistrzostwa Par Juniorów Okręgu Południowego w Speedrowerze  
>  Deli Silesia Cup Seniorów w Speedrowerze 
> Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Południowego Młodzieżowców (do lat 23) w 
Speedrowerze 
> Rajd Rowerowy „Zakończenie Wakacji”   
- Wakacyjny Bieg C.H. Auchan Poczesna „Biegnij po nagrody” pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Poczesna  
- Wycieczka turystyczno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży z Gminy Poczesna i parafii we 
Wrzosowej uczestniczących w projektach - "Poznajemy naszą Ojczyznę". Wyjazd pad 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  95 

 

patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy do Parku Wodnego - Suntago Wodny 
Świat we Wręczycy  
> Wakacyjne wyjazdy turystyczno-rekreacyjne nad morze do Mikoszewa 

Wrzesień 2020 
> Zawody Wędkarskie Spławikowe o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna Iwony 
Choły 
> Festyn Rodzinny Sportowo-Rekreacyjny „Najlepsza drużyna to RODZINA” w Brzezinach 
Nowych 
- Mistrzostwa Polski Amatorów w Tenisie Stołowym pod honorowym patronatem Członka 
Zarządu Województwa Śląskiego Izabeli Domogały, Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy 
oraz Prezesa Śląskiego Związku Tenisa Stołowego Roberta Wielgosza 
- Polonijny Turniej Piłki Nożnej „Pożegnanie Wakacji” pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Poczesna 

Październik 2020 
> Indywidulane Mistrzostwa Polski Żaków (do lat 12) w Speedrowerze  
> Indywidulane Mistrzostwa Polski Kobiet w Speedrowerze  
> Mistrzostwa Polski Par Klubowych Żaków do lat 12 w Speedrowerze o Puchar Wójta Gminy 
Poczesna Krzysztofa Ujmy 
- Zawody Wędkarskie Podsumowanie Sezonu o Puchar Wójta Gminy Poczesna 

 
Pomimo trudnej sytuacji związanej z Covid-19 władze Gminy Poczesna dbają o szeroko 

pojętą kulturę fizyczną poprzez wspieranie różnych działań przez podmioty w dziedzinie sportu, 
rekreacji i turystyki takich jak: szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych 
dyscyplinach sportowych, udział w rozgrywkach ligowych różnych szczebli w piłce nożnej, 
speedrowerze, tenisie stołowym, piłce siatkowej, koszykówce; udział w zawodach, turniejach i 
rozgrywkach w pozostałych dyscyplinach sportowych tj. warcaby 100-polowe, badminton, 
parabadminton, nordic walking, sportowy taniec towarzyski; organizacja zawodów i 
rozgrywek, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, imprez turystycznych, wyjazdów 
rekreacyjno-turystycznych. Wszystkie te działania przyczyniają się do olbrzymiej promocji 
Gminy Poczesna na niwie lokalnej oraz wojewódzkiej, ogólnopolskiej, czy nawet 
międzynarodowej. Wielu mieszkańców gminy bierze udział w zajęciach organizowanych na 
terenie gminy oraz bierze udział we współzawodnictwie na terenie całego kraju i poza nim. 
Ważnym elementem jest wspieranie działalności zajęć osób z niepełnosprawnościami. 
Najlepszym dowodem na to są sukcesy mieszkanki naszej gminy, zawodniczki 
parabadmintona, która w jest aktualną potrójną Mistrzynią Polski i podwójną Mistrzynią 
Czech. Sport osób z niepełnosprawnością to przede wszystkim integracja takich osób z osobami 
sprawnymi i pokazywanie, że tacy ludzie też mogą osiągać sukcesy pomimo swoich 
codziennych trudności. 

Od 2016 roku dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Poczesna reprezentują ją 
podczas corocznej Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego zajmując wysokie lokaty i 
wygrywając Puchar Starosty Częstochowskiego oraz talony na sprzęt sportowy. Niestety w tym 
roku ze względów szerzącej się epidemii zawodów nie zorganizowano. 

W Gminie Poczesna istnieją ścieżki do rekreacji pieszej i szlaki rowerowe.  Na terenie 
gminy działa Gminny Oficer Rowerowy, który  monitoruje szlaki rowerowe i jednocześnie 
piesze oraz doradza władzom gminy w tej kwestii. W roku 2020 odbyło się kilka rajdów 
rowerowych w ramach współpracy z gminami: Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, 
Poczesna i Starcza.  
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Z inicjatywy Gminy Poczesna podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę współpracy 
na rzecz realizacji projektu „Budowa Regionalnej Drogi Rowerowej łączącej Gminy”: 
Blachownia, Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza, Kłobuck, Krzepice, 
Lipie, Opatów, Wręczyca Wielka, Myszków, Poraj i Żarki. Podpisano również listy poparcia 
Starostów Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego i Powiatu  Myszkowskiego. 
Regionalna Trasa Rowerowa jest ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i wpisuje 
się jako ważny element Śląskiej Polityki Rowerowej. Poprawa techniczna trasy rowerowej 609 
od Żarek do Krzepic ma na celu udostępnieniu szerszej grupie turystów w tym całym rodzinom. 
Regularnie każdego roku odbywają się nie tylko rajdy piesze, rowerowe, czy nordic walking, 
ale przede wszystkim ścieżki i szlaki te służą mieszkańcom do licznych spacerów, rekreacji 
ruchowej i spędzania wolnego czasu z najbliższymi.  

Bardzo ważnym elementem działania samorządu jest również poszerzanie oraz dbanie 
o już istniejącą bazę sportowo-rekreacyjną. Stale prowadzone są przeglądy istniejących 
obiektów i prowadzone są prace konserwacyjne.  
Na przestrzeni ostatnich lat powstały nie tylko duże obiekty sportowe takie jak np. Hala 
sportowa w Poczesnej, ale również mniejsze typu: boisko szkolne we Wrzosowej, obiekty 
sportowo-rekreacyjne w Słowiku, siłownie zewnętrzne, place zabaw, itp. 

Należy dodać, że aktualnie Wójt Gminy Poczesna wraz z Radą Gminy i pracownikami 
gminy zabiega o dofinansowanie projektu budowy boiska piłkarskiego w miejscowości 
Zawodzie oraz projektu odbudowy starego budynku na obiekcie sportowym w Hucie Starej B. 
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Rozdział XII. Edukacja 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE 
GMINY POCZESNA W ROKU 2020 

 
Dane na dzień 01.09.2020 roku 

L.P NAZWA JEDNOSTKI 

 

ADRES DYREKTOR 

1. Przedszkole w Hucie Starej A ul. Lipowa 4 

42-263 Huta Stara A  

Marzanna  

Banasiak 

2. Przedszkole w Hucie Starej B ul. Czysta 1 

42-263 Huta Stara B 

Hanna 

Rybak 

3. Przedszkole w Poczesnej ul. Szkolna 4 

42-262 Kolonia Poczesna 

Ewa  

Rakowska 

4. Przedszkole we Wrzosowej ul. Szkolna 2 

42-263 Wrzosowa 

Małgorzata  

Nowak 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

 w Słowiku 

ul. Podlaska 4 

42-263 Słowik 

Iwona  

Skęda 

6. Szkoła Podstawowa w Nieradzie ul. Laurowa 54 

42-262 Michałów 

Marta  

Muchla 

7. Szkoła Podstawowa  

im. Gustawa Morcinka  

w Poczesnej 

ul. Szkolna 2 

42-262 Kolonia Poczesna 

Jadwiga 

Knapik 

8. Szkoła Podstawowa  

im. Kazimierza Wielkiego 

 w Hucie Starej B 

ul. A. Mickiewicza 12 

42-263 Huta Stara B 

Urszula  

Krysińska 

9. Szkoła Podstawowa  

im. Mikołaja Kopernika 

 we Wrzosowej 

ul. Szkolna 4 

42-263 Wrzosowa 

Justyna  

Wilk 
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GMINNY  ŻŁOBEK W HUCIE STAREJ B 

Gminny Żłobek w Hucie  Starej B mieści się przy ulicy Bocznej 1, 42-263 Huta Stara B 

Dyrektor : Małgorzata Krawczyk  

 

Ilość dzieci w poszczególnych miesiącach w roku 2020 

Miesiąc Ilość dzieci  

w żłobku 

styczeń 26 

luty 27 

marzec 24 

kwiecień 24 

maj 24 

czerwiec 17 

lipiec 16 

sierpień  17 

wrzesień 16 

październik 17 

listopad 17 

grudzień 17 

 
 
 

Dane na dzień 30.09.2020 roku 
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NAZWA 

PLACÓWKI 

ILOŚĆ  

ODDZIAŁÓW 

LICZBA 

UCZNIÓW 

LICZBA 
ETATÓW 

NAUCZYCIELI 

LICZBA  

ETATÓW 

GODZIN 
PONADWYMIAROWYCH 

 

Przedszkole  

w Hucie Starej A 

2 48 4,14 0,05 

Przedszkole  

w Hucie Starej B 

4 89 8,27 1,30 

Przedszkole  

w Poczesnej 

5 112 8,09 1,52 

Przedszkole  

we Wrzosowej 

3 72 6,64 1,01 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

 w Słowiku 

10 

 

P-2 

SP-8 

99 

 

P - 34 

SP – 65 

 

21,06 

 

1,65 

Szkoła 
Podstawowa 

 w Nieradzie 

11 

 

P -3 

SP – 8 

219 

 

P - 74 

SP-  145 

 

24,51 

 

2,40 

Szkoła 
Podstawowa 

 im. G. Morcinka 
w Poczesnej 

           

16 

 

 

 

312 

 

 

 

41,47 

 

6,07 

Szkoła 
Podstawowa 

 im. M. 
Kopernika 

 we Wrzosowej 

            

9 

 

 

          

166 

 

 

 

29,34 

 

2,41 

Szkoła 
Podstawowa  

Im. K. Wielkiego 
w Hucie Starej B 

 

9 

 

          

136 

 

 

23,65 

 

1,77 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  10
0 

 

  

RAZEM P -19 

SP -50 

 

P -429 

SP-824    

 

 

167,17 

 

18,11 

 

 

 

 Na terenie gminy Poczesna znajduje się  Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ogród” do 
którego może  uczęszczać 40 dzieci , stan na 30.09.2020 r. - 34 dzieci. 

Od września 2020 r. funkcjonuje dodatkowa lokalizacja Przedszkola w Poczesnej ,  
w pomieszczeniach po byłym gimnazjum. 

 

Dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym organizowane są dodatkowe 
zajęcia zgodnie z zaleceniami poradni. 

Liczba orzeczeń ogółem na 30.09.2020 r. -32 

 
We wszystkich szkołach i przedszkolach dokonywane są przeglądy BHP. 
 

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

1.Liczba nauczycieli w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego (stan na 30 września 2020r.): 

 nauczyciele stażyści             - 10 (7,52 etatu) 

 nauczyciele kontraktowi       - 33  (27,29 etatu) 

 nauczyciele mianowani         - 15  (12,30 etatu) 

 nauczyciele dyplomowani   -147  (120,88 etatu) 
 
2. Zorganizowano i przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu 
    zawodowego nauczyciela mianowanego zakończone wydaniem decyzji o nadaniu stopnia   
    awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
 
3.Trzech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego w postępowaniu  
  organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 
 
4. Zorganizowano  1 konkurs na stanowisko dyrektora : 

 Przedszkola w Poczesnej 
 

5. Dofinansowywano studia podyplomowe i uzupełniające dla  5 nauczycieli.      
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                                         NAGRODY 

 Wójt przyznał 6 nagród pieniężnych  dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej 
za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Poczesna. 
 

 Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nagrody 
Wójta Gminy Poczesna otrzymało 14 nauczycieli, w tym dwóch dyrektorów. 

 

 

PROJEKTY I PROGRAMY 

Przedszkole w Hucie Starej A 

 Sprzątanie świata; 

 Kasztanobranie; 

 Szkoła do Hymnu; 

 Skarpetki i buciki dla Afryki; 

 Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie; 

 Kodowanie 
 
 

Przedszkole w Hucie Starej B 
 

 Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 Cała Polska czyta dzieciom 

 Akademia zdrowego przedszkolaka podróż do krainy pełnej zdrowia 

 Bezpieczne Wakacje 

 Dzieciństwo bez próchnicy  

 Szkoła Pamięci 

 Razem na święta 

 Pluszowe Misie Ratują Życie 

 Sprzątanie świata 

 Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie 

 Kampania społeczna -Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko  

 Góra grosza 

 Zbieranie nakrętek-pomagaj innym 

 Pomoc dla schroniska w Częstochowie 
 
 
 
 

Przedszkole w Poczesnej 
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 Zorganizowano akcję charytatywną „Misie dla dzieci chorych i poszkodowanych w 
wypadkach drogowych”  

 Wizyta Świętego Mikołaj na Kresach”.; 

 Hymn dla Niepodległej 

 Szkoła Pamięci 

 Razem na Święta 

 XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

 ,,Cudze chwalicie swego nie znacie” – projekt online – zdjęcia ciekawych miejsc w 
Gminie Poczesna 

 „Życzenia dla strażaków”- projekt online 

 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton wręczyła dyrektorowi i nauczycielom 
Przedszkola w Poczesnej odznakę i Certyfikat Placówki Daltońskiej 

 

Przedszkole we Wrzosowej 

 „Czyste powietrze wokół nas”; 

 „Akademia Aquafresh”; 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

 „Cała Polska Czyta Dzieciom”; 

 „Klub zdrowego przedszkolaka”; 

 „Zdrowe – Nietrudne” - program, którego celem jest propagowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych wśród dzieci; 

 ,,Nadzieja, zwycięstwo” 
 

 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku 
 
Projekty przedszkolne 

  „Mały miś w świeci wielkiej literatury”,  

  „Przedszkole Misiowej Mamy”, 

 „Czytające przedszkolaki”, 

 „Domowe wyzwania bazgrołków” 

Projekty szkolne 

 BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!", 

  „Szkoła pamięta”, 

 „Szkoła do hymnu”, 

 „Razem na Święta”, 

 „Klub Bezpiecznego Puchatka”,  

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury"  

 Unicef „Szkoła z Prawami Dziecka”, 

 WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” 
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Programy 

 ERASMUS+ międzynarodowa wymiana nauczycieli „ONE MISSION, ONE VISION, ONE 

FOCUS” wyjazd do Rumunii, wyjazd do Sycylii 

 ERASMUS+ międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli „ CREATIVE TEACHING 

WITH ENGLISH” wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii 

 ARR „Program dla szkół” („Owoce i warzywa w szkole”, Szklanka mleka”), 

 profilaktyczno-edukacyjny „Gang Słodziaków”, 

 „Szkolny Klub Sportowy”, 

 „SKAUT”, 

 ,,Trzymaj Formę”, 

 „Zachowaj trzeźwy umysł” 

 Sprzątanie świata’, 

 „Szkoła do hymnu”, 

 „Paczki dla Wileńszczyzny”, 

 „Góra Grosza”, 

 „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, 

 „Żonkile” - symbol walki w getcie warszawskim, 

 „Maseczki dla seniorów” - szycie maseczek ochronnych 

 
 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

 
 „Nie pal przy mnie proszę” 

 „Trzymaj Formę” 

 „Owoce w szkole” 

 „Zdrowo jem, więcej wiem” 

 „Mamy kota na punkcie mleka” 

 „Klub Zdrowego Przedszkolaka” 

 „Czyste Powietrze” 

 „Bezpieczny na drodze” 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 „Bezpieczny Internet” 

 „Czytające przedszkole. Czytająca Szkoła” 

 „Poczytaj Bratkowi” 

 „Dzieci Uczą Rodziców” 

 „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 

 „Matematyka w praktyce” 

  „Mój ulubiony bohater literacki” 

 „Klasowy Bestseller – książka, którą warto przeczytać” 

 „Woda białe bogactwo” 

 „Dom pasywny” 
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 „Świetlica – palcem po mapie” 

  „Wariacje na temat wariacji” 

 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej 

 
 Aktywna tablica 2019 - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

 Dzień Bezpiecznego Internetu – organizator -  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Naukowa 

i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) 

 Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Światowy Dzień Wody z PAH" – organizator – Polska 

Akcja Humanitarna 

 „Niepokonana Ziemska Trójka” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej 

w Festiwalu Internetowym na Dzień Ziemi -  projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  z UNICEF 

 Internetowy Teatr TVP dla Szkół -  projekt TVP dla szkół 

 Klimat to temat ! Perspektywa Kobiet  – program Centrum Edukacji Obywatelskiej  

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej 

 
  Narodowa Agencja Programu ERASMUS+, akcja KA 1 ( projekt na dokształcenie dla 

nauczycieli)  

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 
Utworzenie Zielonej Pracowni „Wrzosowisko to nie wszystko – Zakątek Zapylaczy”  

 Narodowa Agencja Programu ERASMUS+, akcja KA 2 ( projekt na wymianę 
międzynarodową dla uczniów)  

 Program Edukacyjny „ Żyj smacznie i zdrowo”, 

 Realizacja projektu „ Nadzieja – Zwycięstwo”, 

  Projekt Fundacji „Orange” – Robo – matematycy, 

 Projekt czytelniczy „Wychowanie przez czytanie”, 

 Projekt „Tydzień praw człowieka”, 

 Projekt „Konstytucja 3-go Maja”, 

  Program KRUS – „Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom zapobiegamy”  

 11. Ogólnopolska Kampania „Program dla szkół” – promocja zdrowego żywienia  

 12. Program KRUS – „ Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”  

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B 

 
 „Mleko i owoce w szkole”; 

 „Święty mikołaj na Kresach”-akcja Szkolnego Koła Wolontariatu; 

 „Pomoc dla bezdomnych zwierzaków”-akcja Szkolnego Koła Wolontariatu; 

 „Mikołajki od serca” - akcja Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz dzieci z Domu   

               Małego Dziecka w Częstochowie; 
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 „Pomóż i Ty”-akcja Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz osób niewidomych 

             i niepełnosprawnych; 

 Projekt matematyczny „Ankiety i diagramy”; 

 Nauka pływania na basenie – cały rok; 

 Innowacje pedagogiczne w zakresie matematyki w kl.I,II,III; 

 Warsztaty umiejętności wychowawczych - „Szkoła dla rodziców w pigułce”  

 Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin  uczniów naszej szkoły  

  Złożone wnioski aplikacyjne, które nie uzyskały akceptacji: 

• w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   

             2014-2020 – szkoła indywidualnie 

• otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 

turystyki i krajoznawstwa w ramach projektu pn. „Odkryj Śląskie” -we współpracy z 

fundacją 

 
 

REMONTY I DOPOSAŻENIE SZKOŁY 
 

 
Przedszkole w Hucie Starej A 

• Doposażenie kuchni – zakup kuchenki gazowej 
 

Przedszkole w Hucie Starej B 
 

• renowacja parkietu w  sali – cyklinowanie 
• zakup zabawek i  pomocy dydaktycznych 
• zakup klocków Froebel 
• zakup tablicy interaktywnej 
• doposażenie kuchni 
• drobne naprawy ścian, 

 

Przedszkole w Poczesnej 

 

 Przygotowywanie  oddziałów przedszkola w nowej lokalizacji. 
 

 

Przedszkole we Wrzosowej 

 Zamontowanie klimatyzacja w dwóch salach przedszkolnych na piętrze z funduszu 

Rady Sołeckiej Wrzosowa. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku 
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 Remont instalacji elektrycznej całego budynku.  

 Renowacja urządzeń terenowych na placu zabaw dla przedszkolaków. 

 Nowa instalacja sieci internetowej – Projekt OSE Ministerstwa Cyfryzacji 

 Zakup poleasingowych 7 laptopów do sali komputerowej z funduszy rady rodziców. 

 Zakup materiałów dydaktycznych  do chemii, fizyki, matematyki, biologii i geografii. w 

ramach dotacji oświatowej.  

 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

 Przegląd i naprawa rynien w ramach gwarancji 

 Demontaż instalacji grzewczej w kotłowni, zmiana infrastruktury oraz wymiana 

kotłów gazowych 

 Wyposażenie boksów szatni szkolnych i przedszkolnych (ławeczki, wieszaki) 

 Doposażenie szkoły w przepływowe ogrzewacze wody 

 Wymiana stolików w oddziale przedszkolnym 

 Zakup pomocy dydaktycznych na rzecz uczniów z orzeczeniami 

 Naprawa i instalacja oprogramowania istniejących laptopów 

 Montaż urządzeń OSE  

 Doposażenie kuchni i świetlicy w sprzęt AGD i RTV 

 Przesunięcie lampy oświetleniowej przy Placu Zabaw 

 Wykonanie drogi szutrowej biegnącej przez posesję szkoły  

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej 

Remonty 
 Remont części budynku szkoły przekształcenie Przedszkola w Poczesnej 

 Remont sprzętu gaśniczego  

 Roboty elektryczne  

Doposażenie szkoły 
 16 laptopów - Mobilna Pracownia Multimedialna, w ramach konkursu #OSEWyzwanie. 

 8 laptopów przekazanych przez organ prowadzący, w ramach Konkursu Grantowego zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

 Zakup kosiarki  

 
 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej 
 

 Remont dachu  nad salą gimnastyczną  

 Zakup krzeseł i stolików do pracowni  

 Rowerek i ławki do siłowni zewnętrznej  

https://www.facebook.com/hashtag/osewyzwanie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0CT7OJK3NQwGRU0_I_er07ydfjnSsHZKrLo7NL1kC7i9HULIq36KQJLzKPO07foE8gUKRA1H4y598FeYik1zbAsJ1KtLUdGZaP35430svMcr35cOe8_TjUcq56uMfKINZkeCtT6ujhfv-5eK5XHVMDx3csGDNwwOIuxgkAwSKoSPz3aZYDauG-qtnazWFYvE&__tn__=*NK-R
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 Zakup drzwi antywłamaniowych do sekretariatu i kancelarii szkoły. 

 Remont łazienki dla pracowników pod kontem osób niepełnosprawnych (parter) –  

 Zakup komputerów i oprogramowania do pracowni internetowej  

 Sprzęt sportowy na salę gimnastyczną  

 Laptop dla nauczyciela + oprogramowanie Office  

 Zakup 2 monitorow do pracowni komputerowej  

 Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych  

 Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej i rehabilitacji ruchowej  

 
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B 
 

 Instalacja sieci wi-fi w całej szkole- budżet; 

 Wdrażanie dziennika elektronicznego Uonetplus, zakup licencji – budżet; 

 Zakup laptopów na potrzeby dziennika elektronicznego-6 szt -budżet; 

 Zakup sprzętu sportowego - nagroda Gminnej Ligi Soprtowej; 

 Malowanie  sal lekcyjnych, sekretariatu szkoły, pokoju nauczycielskiego,  

            gabinetu    dyrektora, gabinetu pedagoga, sali terapeutycznej, zaplecza sportowego 

           frontowej części ogrodzenia – robocizna rodzice i obsługa szkoły, materiały-budżet; 

 Remont schodów zewnętrznych – rodzice w całości; 

 Remont pokrycia dachowego na łączniku przy sali gimnastycznej i zapleczu    

              sportowym – budżet. 

 

 

 

LAPTOPY Z PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA” 
 

W ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Osi Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn  ,, Zdalna Szkoła’’ oraz  ,,Zdalna Szkoła +’’  wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia   zdalnego   Gmina Poczesna za kwotę 123 525,09 zł 
zakupiła 37 nowych 15,6” laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office dla szkół .  
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WYNIKI EGZAMINÓW PRZEPROWADZONYCH W KWIETNIU 2020 ROKU 

 

Wyniki  egzaminów ośmioklasistów w 2020 r. 

 

 Liczba 
zdających 

język 
polski 

Stanin matematyka Stanin język 
angielski 

Stanin 

SP im. 

G. Morcinka 
w Poczesnej 

32 68,19 7 49,53 6 56,03 6 

SP im.  

M.Kopernika 
we 
Wrzosowej 

10 58,80 5 40,30 4 49,60 5 

SP im.  

K.Wielkiego 
w Hucie 
Starej B 

18 53,11 4 33,89 3 37,06 3 

SP  

w  Nieradzie 

15 50,93 3 39,20 4 50,73 5 

SP w ZSP  

w  Słowiku 

15 58,00 5 46,07 5 52,20 5 

 

Gmina 

 

90 

 

59,56 

 

5 

 

43,08 

 

5 

 

50,00 

 

5 

Powiat  60,67 6 47,17 6 52,21 5 

Województwo  59,29 5 45,67 5 55,24 6 

Kraj  59,00 5 46,00 5 54,00 6 
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Numer stanina  

1 NAJNIŻSZY 

2 BARDZO NISKI 

3 NISKI 
4 NIŻEJ ŚREDNI 

5 ŚREDNI 
6 WYŻEJ ŚREDNI 

7 WYSOKI 

8 BARDZO WYSOKI 

9 NAJWYŻSZY 

 

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie 
jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników 
osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów 
wyników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Poczesna SP Wrzosowa SP Huta Stara B Sp Nierada SP Słowik

J.polski 68,19 58,8 53,11 50,93 58

Matematyka 49,53 40,3 33,89 39,2 46,07

J.angielski 56,03 49,6 37,06 50,73 52,2
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Egzamin ośmioklasisty 2020 r.

J.polski Matematyka J.angielski



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  11
0 

 

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych za rok 2020 w Placówkach Oświatowych i 
Gminnym Żłobku na terenie Gminy Poczesna. 

Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z września 2019 r. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej określiło kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Poczesna na rok 2020 w 
celu realizacji zadań bieżących. Na podstawie założonego wniosku o dofinansowanie 0,4% 
rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów w ramach 
kryterium 4. Ponadto na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 
dofinansowanie w ramach dotacji celowej przekazano od Wojewody Śląskiego na podstawie 
ilości dzieci w wieku 2,5-5 lat w przedszkolach i oddziale przedszkolnym na terenie jednostki 
samorządu terytorialnego. Na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Gmina Poczesna otrzymała dotację celową. 
W związku z kontynuacją działalności Gminnego Żłobka w Hucie Starej B pozyskano środki z 
programu „ MALUCH+” 2020 na wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach konkursu gmina 
pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie „ Zielona Pracownia w SP im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej –
Wrzosowisko to nie wszystko - Zakątek zapylaczy’’ 

Dochody  Kwota (zł) 

 Subwencja oświatowa na rok 2020 ( dane z metryczki subwencji 

oświatowej) 

 W ramach kryterium 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej  

9 971 517,00  

                    

10 195,00  

 Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego  

469 108,00 

 Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w 
podręczniki i materiały ćwiczeniowe od Wojewody Śląskiego  

97 395,99 

 Dotacja na żłobek „ Maluch+ 2020” 48 600,00 

 Dochody budżetu z tyt. wynagrodzenia płatnika za rok  2020 3 059,00 

 Dochody z tyt. wyżywienia w Gminnym Żłobku   22 215,00 

 Dochody z tyt. czesnego w Gminnym Żłobku   50 189,00 

 Dotacja na dofinansowanie projektu w zamach umowy z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach  

30 000,00 

 Odsetki bankowe  54,54 

 Pozostałe dochody 8 251,69 

Dochody ogółem              

10 710 585,22 

Suma wydatków z budżetu na jednostki oświatowe w 2020 r.              

18 607 689,56 

Dofinansowanie wydatków przez Gminę z środków własnych 7 897 104,34 
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Z porównania tych wielkości tj. przyznanej subwencji, dotacji, dochodów budżetowych i 
zaplanowanych wydatków wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w 
42,44 %.Zadania oświatowe realizowane przez Gminę Poczesna związane z prowadzeniem 
szkół, przedszkoli i żłobka oraz inne wynikające z obligatoryjnych przepisów ustawowych, 
wygenerowały wydatki w okresie 12 miesięcy roku 2020 w wysokości 18 607 689,56 zł, co 
stanowi 92,54 % planów finansowych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie, remonty 
oraz inwestycje poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Poczesna.  

1. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, 
2. Szkoły Podstawowej w Nieradzie, 
3. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B,   
4. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej,   
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku, 
6. Przedszkola w Poczesnej, 
7. Przedszkola w Huta Stara A,  
8. Przedszkola w Huta Stara B  
9. Przedszkola we Wrzosowej,  
10. Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych realizującej zadania statutowe, 
11. Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.  

 
Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych, 
administracji i obsługi, które wypłacono w wysokości 15 709 580,98  zł tj. 84,42% wszystkich 
poniesionych w tym okresie wydatków. Kolejną grupą wydatków są świadczenia wynikające 
ze stosunku pracy zrealizowane w kwocie 1 517 552,98 zł, tj 8,15 %. Pozostałe, czyli tz. wydatki 
rzeczowe oraz inne związane z zadaniami organu prowadzącego jak doskonalenie i 
dokształcanie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów 1 380 555,60 zł 
poniesionych wydatków, czyli 7,41%. W roku 2020 przeprowadzono również modernizację 
kotłowni w Szkole Podstawowej w Nieradzie wraz z zakupem piecy, zakup stanowi 0,45% 
wydatków. Wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy 
dydaktycznych, pozostałych usług, media(woda, gaz, energia), szkolenia, badania lekarskie, 
usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe 
realizowane są z bieżących środków przez dyrektorów poszczególnych placówek. W 
jednostkach prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  Wszystkie placówki maja wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
która w okresie 12 miesięcy kształtowała się na poziomi 160,93 etatów oraz personel obsługi 
i administracji o przeciętnym zatrudnieniu w tym okresie, które wyniosło 79,76 etatu. 
Zatrudnienie w placówkach oświatowych to grupa najwyższych wydatków ponoszonych przez 
jednostki a jednocześnie niezbędna do realizowania zdań związanych z edukacją na terenie 
Gminy. 

 

 

 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  11
2 

 

Tabela1. Zbiorczo plan i wydatki  na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej    w okresie 12 
miesięcy 2020 roku   

Dział Rozdział Jednostka Plan 

 

Wydatki ogółem Wynagrodzenia         

i pochodne 

Świadczenia 

wynikające ze 

stosunku pracy 

Pozostałe Wydatki 

majątkowe  

%  

750 75085 SAPO Centrum Usług 

Wspólnych  596 909,00 499 921,57 436 285,72 10 659,22 52 976,63 

 

83,15 

Suma    

 596 909,00 499 921,57 436 285,72 10 659,22 52 976,63 

 

83,15 

801 80101 Szkoły Podstawowe 

 11 582 153,00 10 993 258,06 9 147 551,77 1 029 623,99 731 882,31 

 

84 199,99 94,91 

 80103 Oddział Przedszkolny 

 443 265,00 435 133,16 389 242,17  45 890,99 0 

 

98,16 

 80104 Przedszkola 

 3 892 822,00 3 706 514,06 3 242 425,00 271 723,92 192 365,14 

 

95,21 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół. 

 89 566,00 72 486,75 0 0 72 486,75 

 

80,93 

 80146 Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 82 404,00 37 331,93 0 0 37 331,93 

 

45,30 

 80148 Stołówki szkolne 

 603 207,00 533 809,40 517 189,35 16 620,05 0 

 

88,50 

 80149 Kształcenie specjalne 

Przedszkola  

 386 068,00 237 705,20 210 705,15 9 532,17 17 467,88 

 

61,57 

 80150 Kształcenie specjalne Szkoły   

 1 212 069,00 1 086 149,87 1 003 239,18 64 259,00 18 651,69 

 

89,61 

 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników materiałów 

ćwicz. 100 422,75 98 166,30  991,60 0  97 174,70 

 

97,75 

 80195 Pozostała działalność 12 208,00 10 500,00 300,00 0 10 200,00  86,00 

Suma    

 

18 404 184,75 17 211 054,73 14 511 644,22 1 437 650,12 1 177 560,40 

84 199,99 

93,51 

854 85401 Świetlice szkolne 

 741 575 ,00 612 094,92 551 426,57 60 668,35 0 

 

82,53 

Suma    

 741 575,00 612 094,92 551 426,57 60 668,35 0 

 

82,53 

855 85505 Gminy Żłobek  

 364 560,00 284 618,34 210 224,47  8 575,29 65 818,58 

 

78,07 

Suma    

 364 560,00 284 618,34 210 224,47  8 575,29 65 818,58 

 

78,07 

 

Ogółem   20 107 228,75 18 607 689,56 15 709 580,98 1 517 552,98 1 296 355,61 

 

84 199,99 92,54 
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Tabela  2 .Plan i wykonanie budżetu oraz dotacji celowej w przedszkolach, oddziale przedszkolnym oraz 
żłobku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 1 Kształtowanie się wydatków na poszczególnych rozdziałach oświatowych za okres 12 miesięcy 
roku 2020 
 
 

 

 

 

 

0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00

10 000 000,00

Tytuł wykresu

Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia wynikające ze stosunku pracy Pozostałe Inwestycje

Lp.  Rozdział  

 

Plan ( zł) Wykonanie za 12 miesięcy 2020 % 

1. Przedszkola 80104 

w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne  

3 892 822,00 

393 075,00 

3 706 514,06 

393 075,00 

 95,21 

100 

2. Oddział przedszkolny 80103 

w tym dotacja celowa 

443 265,00 

76 033,00 

435 133,16 

76 033,00 

98,16 

100 

3.  Gminny Żłobek 85505 

W tym dotacja na realizacje zadania opieki dzieci do lat 3 

364 560,00 

 

48 600,00 

284 618,34 

 

48 600,00 

78,07 

 

100 

 Razem  

w tym dotacja celowa  

4 700 647,00 

517 708,00 

4 426 265,56 

517 708,00 

94,16 

100 
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Szczególnym wydatkiem dla Gminy jest wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający do 
końca stycznia 2020 roku dla nauczycieli, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli średniego 
wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Zgodnie z art. 30a ustawy KN 
organ prowadzący po zakończonym roku budżetowym obowiązany jest do analizy 
wynagrodzeń i wypłaty różnicy pracownikom pedagogicznym. Łączny koszt wypłaconych z 
tego tytułu wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł 11 957,49 zł.  
 
Tabela 3.Podział jednorazowych dodatków uzupełniających na stopnie awansu zawodowego dla 
nauczycieli (brutto) w roku 2020 
 

Gmina 
Poczesna  

 

Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany Suma 

Brutto 

 

2 507,37 zł 0 zł 7 493,92 zł  0,00 zł 10 001,29 

Pochodne  

 

      1 956,20 

Ogółem  

 

    11 957,49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 2 Struktura wypłaconych dodatków uzupełniających na poszczególne jednostki w 
2020 roku 
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Ogółem wydatki  jednostek oświatowych za 12 miesięcy 2020 roku kształtowały się następująco: 
 
 
1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy –1 517 552,98 zł w tym  

 Dodatki wiejskie i na start dla nauczycieli- 671 831,75 zł, 

 Ekwiwalent BHP obsługa + nauczyciele – 11 677,32,00 zł, 

 Dofinansowanie dla nauczycieli 500+ program zdalna praca – 54 966,68 zł  

 Odprawa dla nauczyciela art. 20 – 16 992,00 zł  

 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 762 085,23 zł, 
 

2. Wynagrodzenia i pochodne – 15 709 580,98 zł w tym  

 Wynagrodzenia nauczycieli –9 376 839,28 zł; 

 Wynagrodzenia obsługi i administracji – 3 090 999,96 zł; 

 Pochodne od wynagrodzeń – 2 353 031,65 zł; 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 699 208,57 zł; 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji – 183 261,88 zł 

 Umowy zlecenie – 6 239,64 zł 
 

3. Media (woda, gaz, energia) – 494 851,54 zł 
 

4. Remonty –  40 988,81 zł, 
 

5. Pozostałe wydatki rzeczowe:  640 496,58 zł 

 Materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 
322 407,70 zł; 

 Pozostałe usługi + żywienie w żłobku– 294 156,75 zł 

 Ubezpieczenia, delegacje, szkolenie, podatek– 23 932,13 zł  
6. Inwestycja związana z zakupem kotłów grzewczych i modernizacją kotłowni – 84 199,99 zł 

7.Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczącego oświaty (doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów) – 120 018,68 zL 

                                                                                                                                Wykres 3 Realizacja planu 
finansowego za 12 miesięcy 2020 r. 
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W roku 2020 roku zrealizowane wydatki budżetowe (rzeczowe) związane są przede wszystkim 
z bieżącymi potrzebami funkcjonowania jednostek oraz realizacją zadań statutowych. 
Wykonano niezbędne przeglądy, naprawy oraz zakupiono środki czystości i materiały biurowe. 
Ponadto w Szkole Podstawowej w Nieradzie dokonano modernizacji kotłowni wraz z wymianą 
pieca i instalacji. Inwestycja w wysokości 84 199,99 zł została pokryta z planu finansowego 
szkoły w ramach wydatków majątkowych. W związku z wystąpieniem pandemii „Covid 19” 
dyrektorzy ponosili dodatkowe wydatki związane z zakupem przyłbic, fartuchów ochronnych, 
kombinezonów, rękawiczek, dozowników..itp. w celach bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i 
pracowników. Koszty poniesione na w/w cel kształtowały się na poziomie 30 034,74 zł ogółem 
we wszystkich jednostkach. Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią oraz zapisy ustawy 
potocznie nazwanej „Tarcza”dały możliwość rozpatrzenia pomocy ze strony państwa. W 
uzgodnieniu ze skarbnikiem Gminy oraz organem prowadzącym zostały złożone wnioski o 
zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące i zapłacie składek zus w wysokości 50% 
Stan należności ogółem w jednostkach obsługiwanych na koniec roku wynosi 6 649,80 zł i 
dotyczy kategorii gospodarstwo domowe, czyli rodziców, którzy uiszczają opłaty za 
wychowanie przedszkolne, wyżywienie oraz czynsz za żłobek. 
 

Jednostki oświatowe na terenie Gminy Poczesna realizują również plany finansowe na 
wydzielonych rachunkach dochodów własnych gromadząc dochody oraz dokonując wydatków 
na potrzeby bieżące. 
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1. Uzyskane dochody za rok 2020 r.  Realizacja planu 
finansowego %  

 80104/80103  § 0660 Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale 
przedszkolnym  33 859,00–   zł,  

 59,95 

 80148 § 0670/0690 Opłata za żywienie – 273 075,58 zł,  59,00 

 80101 § 0750 Wynajem lokali – 4 197,34 zł,  31,28 

 80101 § 0690 Wpłaty za dodatkowe zajęcia w szkole 
(basen oraz opłaty z tyt. duplikatu dokumentów) – 4 818,86   zł 

 11,35 

 80101 § 0970 Odsetki  15,45 zł   3,09 

 80101 § 0750 Odszkodowania -16 012,00 zł  100,00 

 80101 § 0870 Sprzedaż złomu – 371,80 zł  81,18 

Suma  55,47 

2. Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki:  

 80101/80104§ 4210/4240 Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych – 2 205,68 zł, 

 11,48 

 80148§ 4220 Zakup żywności – 271 575,68  zł,  58,75 

 80101/80103/80104 § 4270/4300  Zakup pozostałych usług  – 
20 877,00 zł, 

 42,65 

 80101 § 4170/4110/4112 Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne –  
1 587,13 zł, 

 8,26 

 80101 § 4480 Podatek od nieruchomości –  271,00 zł  39,85 

  

3. Zwrot środków do urzędu 80101/80103/80104§ 2400 - 35 833,54 zł   73,43 

  

Suma  55,47 
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Rozdział XIII. Współpraca z jednostkami pomocniczymi 
 

Gmina Poczesna podzielona jest na 15 sołectw tj.: Bargły, Michałów, Brzeziny Kolonia, 
Brzeziny Nowe (obejmujące miejscowości Brzeziny Nowe i Sobuczynę), Huta Stara A,                        
Huta Stara B, Kolonia Poczesna, Korwinów, Mazury (obejmujące miejscowości Mazury                                      
i Młynek), Nierada, Nowa Wieś, Poczesna, Słowik, Wrzosowa, Zawodzie (obejmujące 
miejscowości Kolonię Borek i Zawodzie) i jedno osiedle: Huta Stara B. 

 

Sołtysi Gminy Poczesna 2019-2024 

Bargły 

Nowak Grażyna  

Brzeziny Kolonia 

Kubik Bożena  

Brzeziny Nowe 

Marcinkiewicz Irena  

Huta Stara A 

Pidzik Agnieszka  

Huta Stara B 

Kuta Leon  

Kolonia Poczesna 

Strąk Jadwiga  

Korwinów 

Puchała Marcin  

Mazury-Młynek 

Krawczyk Dominik  

Michałów 

Purgal Damian  

 

Nierada 

Kmieć Jarosław  



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  11
9 

 

Nowa Wieś 

Markowska Danuta  

Poczesna 

Nowak Maria  

Słowik 

Łukasz Palimąka 

Wrzosowa 

Gajecki Robert  

Zawodzie 

Rak Anna  

Huta Stara B (Osiedle) 

Jolanta Knysak 

 

Rady Sołeckie Gminy Poczesna w kadencji 2019 – 2024 

Bargły 

1. Nowak Paweł 
2. Solak Dorota 

3. Sławińska Mirosława 

4. Markowski Marcin 

5. Urbaniak Anna 

Brzeziny Kolonia 

1. Kania Marta 

2. Ciekańska Anna 

3. Kasperczyk Jan 

4. Liberda Witold 

5. Kochman Ewa 
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Brzeziny Nowe, Sobuczyna 

1. Lidia Gołuchowska 

2. Antoni Jasiński 

3. Piotr Krawczyk 

4. Henryk Kuta 

5. Bogdan Zych 

Huta Stara A 

1. Łada Rafał 

2. Rakus Robert 

3. Caban Dariusz 

4. Podwyszyńska Agnieszka 

5. Dobosz Magdalena 

Huta Stara B 

1. Strugacz Zbigniew 

2. Ujma Adrian  

3. Sosna Ewa  

4. Śnioszek Witold 

5. Merdzik Adam  

Kolonia Poczesna 

1. Dziedzic Daniela 

2. Czerwik Witold 

3. Badora Barbara 

4. Samul Żaneta 

5. Kotarski Grzegorz 

Korwinów 

1. Grabowski Paweł 

2. Jambor Joanna 

3. Klecha  Maria 

4. Łapcik Jadwiga 

5. Niesmaczny Damian 
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Mazury-Młynek 

1. Jadwiga Chłąd 

2. Grażyna Kocot 

3. Bernard Kostarczyk 

4. Barbara Musik 

5. Józef Pidzik 

Michałów 

1. Caban Marcin 

2. Cierpiał Katarzyna 

3. Herman Mateusz 

4. Kędzia Dorota 

5. Wójcik Jolanta 

Nierada 

1. Bartłomiej Szyja 

2. Rak Mirosława 

3. Szyja Robert 

4. Kolompar Katarzyna 

5. Wywiał Piotr 

Nowa Wieś 

1. Bendkowski Janusz 

2. Pawlik Dawid 

3. Gawron Bogusław 

4. Synakiewicz Zbigniew 

5. Czech Dorota 

Poczesna 

1. Proszowska Barbara 

2. Jabłońska Zdzisława 

3. Wąsińska Barbara 

4. Waszczyk Grzegorz 

5. Barbara Bąk 

Słowik 

1.Zembik Tomasz 

2.Mirosława Markiewicz 
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3. Józef Wojtas   

 4. Magdalena Kleszcz  

  5. Elżbieta  Kutyła 

Wrzosowa 

1. Polak Iwona 

2. Rakowska Elżbieta 

3. Monika Ślęzak 

4. Sośnica Kazimierz 

5. Elżbieta Tomala-Wróbel 

Zawodzie 

1. Kowalski Stanisław 

2. Błaszak Eulalia 

3. Grochowina Kamila 

4. Grzesik Łukasz 

5. Łukasiewicz Stanisław 

Huta Stara B -Osiedle 

Członkowie Zarządu Osiedla w Hucie Starej B 

1. Lemańska Jadwiga 

2. Bala Agnieszka  

3. Łagodziński Mateusz 

4.  Tomala Szczepan  

5.  Powązka Teresa  
 
W 2020 roku odbyło się w Urzędzie Gminy  7  narad z Sołtysami i z Przewodniczącym  Osiedla 
w Hucie Starej B. Odbyło  się 15 zebrań  wiejskich , gdzie podejmowano uchwały w sprawie 
funduszu sołeckiego.  Złożono 14 wniosków do realizacji związanych z bieżącymi  sprawami 
poszczególnych sołectw, celem zwiększenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. 
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Rozdział XIV. Promocja gminy,  komunikacja społeczna 

 
Wzorem lat poprzednich 2020 rok rozpoczął się spotkaniami opłatkowymi 

organizowanymi w poszczególnych sołectwach, świetlicach, stowarzyszeniach. Często takim 

spotkaniom towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd. Uroczystości te miały miejsce m.in. w 

kościele we Wrzosowej, w miejscowościach: Bargły, Brzeziny oraz Zawodzie. 

Tradycyjnie już – nawiązując do święta kościelnego oraz kultywowania tradycji - 6 stycznia, 

ulicami miejscowości Poczesna przeszedł Orszak Trzech Króli.  

 Z okazji Nowego Roku 2020 w Spale odbyły się 30 Ogólnopolskie Spotkanie 

Opłatkowe Rodziny Sportowej. Na powyższej uroczystości nie zabrakło blisko 40-to osobowej 

reprezentacji z Gminy Poczesna. W jej skład weszli m.in. Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof 

Ujma, zawodnicy, trenerzy, działacze oraz rodzice z klubów sportowych: KS „Olimpia" Huta 

Stara B, PKS „Victoria" Poczesna, LUKS "Jedynka" Częstochowa/ABRM Poczesna. Były też 

delegacje Stowarzyszeń: ALTS w Częstochowie, z parafii we Wrzosowej oraz ze szkół w 

Słowiku i Wrzosowej.  
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20 lutego 2020 roku odbyła się kolejna GALA „SYDERYTY” – największe wydarzenie w Gminie 

Poczesna. Laureatami piątej jubileuszowej edycji zostali: 

- w kategorii: Oświata, kultura, sztuka – Dorota Wiśniewska; 

- w kategorii: Sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska - Barbara Wąsińska 

- w kategorii: Przedsiębiorczość – Beata Chochaus–Międła; 

- w kategorii: Szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna – Jan Wawrzyńczak; 

Laureatem „Super Syderyta – Przyjaciela Gminy Poczesna” został – ks. Ryszard Umański. 

„SYDERYTY” stały się wizytówka Gminy Poczesna. Gala ich wręczenia jest jednym z 

największych wydarzeń w roku. Zgodnie z tradycją statuetki wręczane są zawsze w Tłusty 

Czwartek. Gale uświetnia występ gwiazdy. W 2020 przed publicznością wystąpił śpiewak 

operowy, solista Teatru Narodowego oraz Teatru Muzycznego Roma  w Warszawie – tenor 

Bogusław Morka  wraz z sopranistką Emilią Zielińską. 
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28 lutego, w ramach gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych miał miejsce pokaz multimedialny oraz prelekcja Tadeusza Marka Płużańskiego 

dla uczniów klas ósmych z terenu naszej gminy oraz dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Podczas projekcji filmowej przedstawiona została sylwetka rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

 

*** 

 

 

 20 marca 2020 roku w życie weszło rozporządzenie o wprowadzeniu stanu epidemii 

na terenie Polski. Wszystkie działania – również te promocyjne – zostały podporządkowane 

obostrzeniom epidemicznym, które miały na celu walkę z groźnym patogenem. Mimo wielu 

obostrzeń władze Gminy Poczesna robiły i robią wszystko, aby mieszkańcy jak najmniej 

odczuli skutki panującej pandemii. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii 5 marca 2020 

roku w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej odbył się Koncert z 

okazji Dnia Kobiet w wykonaniu laureatki tegorocznych Syderytów 2019 w kategorii: oświata, 

kultura i sztuka - Doroty Wiśniewskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna, 

pod batutą Wojciecha Greli. 

 Życie codzienne, bezpieczeństwo, promocje – trzeba było podporządkować 

obostrzeniom i sanitarnym wymogom.  
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I tak, ze względu na obostrzenia epidemiczne obchody rocznicy uchwalenie Konstytucji 3-go 

Maja zostały „przeniesione” do Internetu. Główne uroczystości miały miejsce w kościele 

parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Wszyscy mogli uczestniczyć w 

transmitowanej na żywo uroczystej mszy świętej,  którą odprawił ksiądz prałat - Jarosław 

Sroka. Było wystąpienie Wójta – Krzysztofa Ujmy. Po kościelnych uroczystościach  Wójt wraz 

z Przewodniczącą Rady Gminy - Iwoną Chołą złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci 

narodowej: m.in.  pod pamiątkową tablicą upamiętniającą ks. Boguchwała Tuory, pod 

pomnikiem św. Jana Pawła II, pod obeliskiem we Wrzosowej oraz na cmentarzu w 

miejscowości Nierada, gdzie są pochowani bohaterowie II Wojny Światowej. 

 Podczas pandemii nauka w szkołach prowadzona była – początkowo – w sposób 

hybrydowy, a następnie zdalny. Dlatego też na zakończenie roku szkolnego nie było żadnych 

hucznych uroczystości. Nie została także zorganizowana uroczysta Sesja Rady Gminy, na 

której – tradycyjnie już od lat - wręczane są nagrody dla najlepszych absolwentów. 

Uroczystości zostały przeniesione na Sesję wrześniową –  w reżimie sanitarnym. 
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1 lipca 2020 roku Osiedle w Hucie Starej B obchodziło 71-lecie powstania. Uroczystości - 

główną atrakcja był przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej -  miały miejsce 1 lipca. 

Organizatorzy dbali o to, aby zachowany został dystans. 

 

 

We wrześniu, przy parafii w Poczesnej odbyły się Dożynki. Nie były tak uroczyste, 

jak w latach poprzednich, ale zachowany został charakter i przesłanie tego święta plonów. 

Podczas dożynkowych uroczystości został poświęcony nowy, kupiony przez Gminę 

Poczesna, autokar. 
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 Natomiast 13 września w parafii we Wrzosowej, z okazji 100 rocznicy urodzin 

Jana Pawła II odbyła się uroczysta msza święta oraz koncert Małej Armii 

Janosika.  

  

Wydarzenie odbywała się w plenerze i zachowane były wszystkie obostrzenia sanitarne.   
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Od wielu lat Gmina Poczesna włącza się czynnie w „Narodowe Czytanie” – ogólnopolską 

akcję, której patronuje Para Prezydencka. Mimo pandemii i w roku ubiegłym przystąpiliśmy 

do tej akcji. Nie było – wzorem lat ubiegłych – spotkania. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w 

Poczesnej przeczytała wybrany fragment dramatu. Zostało to zarejestrowane i film 

zamieszczony został w Internecie. Każdy mógł – o dowolnej porze i w dowolnym miejscu – 

obejrzeć interpretację dzieła Juliusza Słowackiego. 
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Tradycyjnie obdarowaliśmy książkami osoby, które czynnie włączały się w oglądanie                                      
i komentowanie naszej Balladyny. W tym roku było podobnie. „Balladynę” otrzymały osoby, 
które przyczyniły się do zorganizowania akcji w gminie Poczesna oraz wykazały się 
aktywnością na portalu społecznościowym.  

Było nam bardzo miło, kiedy mogliśmy przesłać lekturę m.in. do Warszawy, Niemiec, 
Norwegii…, no i oczywiście do mieszkańców gminy Poczesna. Gminną interpretację 
„Balladyny”, w wykonaniu naszych młodych mieszkańców można było obejrzeć 
na: https://www.facebook.com/strona.poczesna/ oraz na stronie 
https://www.facebook.com/kulturapoczesna. 

 

 Z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych fragment dramatu zinterpretowali (w plenerze 
za budynkiem GBP  w Poczesnej) uczniowie Szkoły Podstawowej z Poczesnej. Ich występ został 
zarejestrowany i 5 września zamieszczony na portalu społecznościowym, gdzie mogli go 
obejrzeć internauci nie tylko w gminie, nie tylko w Polsce, ale jak się okazało również  i w 
świecie.  

 

Ogólnopolska Akcja, pod honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, rozpoczęła się w 2012 
roku epopeją narodową „Pan Tadeusz”. Z roku na rok Narodowe Czytanie zyskuje coraz więcej 
zwolenników i coraz więcej osób – nawet za granicą – przyłącza się  do wspólnego czytania 
polskiej literatury. W Gminie Poczesna czytaliśmy już m.in. „Quo vadis” – Henryka 
Sienkiewicza, „Wesele” - Stanisława Wyspiańskiego,  „Przedwiośnie” – Stefana Żeromskiego, 
„Katarynka” Bolesława Prusa 

 

 

Mamy nadzieję, że za rok podczas czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabryjeli  Zapolskiej – 
spotkamy się w innych okolicznościach. 

 

https://www.facebook.com/strona.poczesna/
https://www.facebook.com/kulturapoczesna
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W październiku Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma został uhonorowany przez 

Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyjął z rąk 

Wicewojewody Śląskiego – Roberta Magdziarza. Medal został przyznany już w marcu 2020 

roku. Uroczystości wręczenia zostały przesunięte ze względu na pandemię. 
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W październiku – przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnego reżimu – nastąpiło otwarcie 

nowych pomieszczeń przedszkola w Poczesnej. Znajdują się one w byłym budynku 

gimnazjum w Poczesnej i zostały przystosowane do potrzeb najmłodszych mieszkańców. 

Przedsięwzięcie to, było niezwykle ważnym i rozsądnym posunięciem, aby poprawić 

bezpieczeństwo dzieci i personelu w dobie nasilającej się pandemii.  
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Jesienią – w całym kraju – nastąpiła druga fala pandemii. Pojawiły się kolejne obostrzenia. 

Obchodzone w Gminie Poczesna – zawsze bardzo uroczyście – Święto 11-go Listopada, w 

2020 roku miało charakter kameralny – bez pocztów sztandarowych, Kół Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacji ze szkół… Bez części artystycznej. W 

uroczystej mszy świętej, która odbyła się w  kościele w Nieradzie zgromadziła się zaledwie 

delegacja władz i samorządowców. Po czym złożone zostały wiązanki i zapalono znicze w 

miejscach pamięci.  

 

 

 

 – WALKA z CORONAWIRUSEM-  

 

4 lutego 2020 roku w Polsce zanotowano pierwszy przypadek zachorowania z 

powodu Covid 19. Władze Gminy Poczesna reagowały na wszystkie wprowadzane przez 

Polski Rząd obostrzenia, które miały na celu walkę z patogenem. Jednak podejmowane były i 

są wszelkie działania, aby Urząd Gminy pracował w systemie stacjonarnym, nie rotacyjnym 
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czy zdalnym – wszystko dla wygodny mieszkańców i petentów, którzy mogą bez problemów 

załatwić urzędowe sprawy. 

 

Z powodu pandemii - na bieżąco - od 4 lutego 2020 roku podawane są informacje dotyczące 

zagrożenia epidemicznego, informacje o pomocy dla mieszkańców, działalności służby 

zdrowia i oświaty. Informacje te zamieszczane są na stronie internetowej www.poczesna.pl, 

na FB oraz w periodyku SPOIWO.  

 

Organizowane są telekonferencje m.in. z władzami powiatu częstochowskiego, władzami 

wojewódzkimi, a pracownicy biorą udział w szkoleniach on-line. 

Na bieżąco prowadzone są raporty zdrowotne oraz m.in. rejestry mówiące o tym: ilu 

mieszkańców zachorowało, ilu leczonych jest w domu, ilu w szpitalu, ile osób przebywa na 

kwarantannie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje także , w jakiej mieszkańcy – 

w związku z pandemią coronawirusa – znaleźli się w sytuacji życiowej. Przykładowo: 14 

kwietnia 2020 roku na kwarantannie było 26 osób (najwięcej w Bargłach i Hucie Starej B); 19 

czerwca – 3 osoby; 1 września – 17 osób (najwięcej we Wrzosowej); 18 listopada – 190 osób 

(najwięcej w Kol. Poczesna); 31 grudnia – 40 osób a 1 lutego tego roku – 34 osoby. 

Zaraz po ogłoszeniu pandemii, do pracy w specyficznych warunkach została przystosowana 

gminna służba zdrowia jak również Urząd Gminy, wszystkie służby oraz placówki oświatowe i 

kulturalne. 

 

  Od chwili ogłoszenia w naszym kraju epidemii, Samorząd oraz Wójt Gminy Poczesna, 

czynnie pomagają. Wszystko po to, aby nie dopuścić do zakażeń i pomóc w powrocie do 

zdrowia tym, którzy przechodzą chorobę. 

 

W niezbędne środki – płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki zostali zaopatrzeni 

pracownicy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

http://www.poczesna.pl/
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Odpowiednia pomoc – maseczki (jednorazowe i ze specjalistycznym filtrem), płyny 

dezynfekcyjne, gogle, fartuchy włókninowe, ubrania ochronne Tychem PN EN czy 

kombinezony - została przekazana Ochotniczym Strażom Pożarnym, Stacji Pogotowia 

Ratunkowego, Komisariatowi Policji w Poczesnej, Ośrodkowi MONAR w Dębowcu.  

 

Mieszkańcom za pośrednictwem radnych i sołtysów – przekazano około 4.000 sztuk 

maseczek.  

 

 

Na początku tego roku, do przedszkoli z terenu gminy Poczesna trafiły specjalistyczne 

ozonatory. Służą one do dezynfekcji m.in. pomieszczeń, w których przebywają dzieci. 

 W związku z panująca pandemią, Gmina Poczesna, w miarę możliwości wspiera 

również m.in. częstochowskie szpitale. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na 

Parkitkę trafiło 200 sztuk fartuchów włókninowych oraz rękawiczki ochronne. 
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Samorząd Gminy Poczesna zadecydował również o przekazaniu, w ramach wsparcia, 

Oddziałowi Chorób Płuc Szpitala Miejskiego przy ul. Mirowskiej sprzętu, który ułatwi pracę w 

czasie pandemii. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, na ręce ordynatora oddziału lekarza  

medycyny – Jarosława Zięby oraz lekarza medycyny - Katarzyny Dekieli przekazał: trzy lampy 

bakteriobójcze, ozonator przemysłowy oraz preparaty do dezynfekcji. 

 

 

Jednym z działań mających pomóc pokonać coronavirusa są szczepienia. Gmina Poczesna na 

bieżąco podaje informacje o możliwościach zaszczepienia się. Punkt szczepień na terenie 

gminy Poczesna został zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Poczesnej. 

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej złożył deklarację organizacji mobilnego 

punktu szczepień.  Natomiast w związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień 

Ochronnych przeciwko wirusowi Sars Cov 2, gmina Poczesna aktywnie włączyła się do 

realizacji powyższego programu zapewniając m.in. transport do punktów szczepień. Dzieje się 

to – już od 2 lutego 2021 roku - przy współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
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gminy Poczesna. Powyższa pomoc udzielana jest osobom, które  po otrzymaniu informacji od 

Wójta gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy, wyraziły potrzebę transportu do placówki medycznej. 

 

Dla wygody, a przede wszystkim bezpieczeństwa petentów i pracowników w Urzędzie Gminy 

Poczesna zostało otwarte nowe biuro podawcze. W bezpiecznych warunkach, przestrzegając 

reżimu sanitarnego można m.in. złożyć dokumenty, otrzymać informację. Obok – również 

przystosowana do wymogów sanitarnych - działa kasa. Można dokonać wpłat gotówkowych 

lub za pomocą karty płatniczej.  
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Rozdział XV. Gminne jednostki organizacyjne 
 
W Gminie Poczesna działają jednostki organizacyjne należą do nich:  

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych oraz Przedszkola i 
Szkoły Podstawowe 

Wykaz ww. jednostek przedstawiony został w poniższej tabeli. 

 

Lp Nazwa jednostki Adres Działania statutowe Inne dane 

1 Gminne Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w 
Poczesnej 

ul. Modrzewiowa 3,  
42-262 Poczesna 

- organizacja imprez 
kulturalno-
rekreacyjnych 
- prowadzenie 
zespołów 
folklorystycznych i 
artystycznych 
- gminna strategia 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych 

Dyrektor Iwona Skorupa 
Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Poczesna  
Nr 294/XXXIV/10 z dnia  
11.02.2010r. 
Ilość zatrudnionych 
osób – 8 

2 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Poczesnej 

ul. Wolności 2, 
42-262 Poczesna 

- przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
- asystent rodziny 
- pomoc socjalna dla 
uczniów 
- karta dużej rodziny 
- świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego 
- świadczenia 
opiekuńcze 
- pomoc społeczna 

Kierownik Elżbieta 
Różycka 
Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Poczesna 
Nr 160/XVIII/12 z dnia 
25.06.2012r. 
Ilość zatrudnionych 
osób – 15 

3 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Poczesnej 
 
 
Filie Biblioteki Gminnej 
 
-  Biblioteka we Wrzosowej 
 
 

 
- ul. Modrzewiowa 3 
42-262 Poczesna 
 
 
 
Wrzosowa, ul. 
Strażacka 27, 
42-263 Wrzosowa 

 
- lekcje biblioteczne 
- organizowanie 
spotkań autorskich 
- organizowanie dni 
biblioteki 
- popularyzacja 
książek 
- współpraca ze 

 
Dyrektor Iwona Skorupa 
Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Poczesna 
Nr 193/XXX/05  z dnia  
8.11.2005r. 
Ilość zatrudnionych 
osób – 7  
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- Biblioteka w Hucie Starej B 
 
 
 
- Biblioteka w Nieradzie 

 
Huta Stara B, ul. 
Mickiewicza 12, 42-
263 Wrzosowa 
 
- Nierada,  
ul. Laurowa 54,  
42-262 Poczesna 

szkołami i 
przedszkolami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Samorządowa 
Administracja Placówek 
Oświatowych w Poczesnej 

ul. Wolności 2, 42-
262 Poczesna 

- działalność 
rachunkowo księgowa 
 

Kierownik  Anna Ujma 
Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Poczesna 
Nr 167/XXII/16 z dnia  
28.11.2016r. 
Uchwała nr 28/IV/2019 
z dnia 14.03.2019r 
zmieniająca uchwałę 
j.w.  
Liczba zatrudnionych 
osób – 6 

5 Oświata 
Przedszkola, Szkoły 
podstawowe 
- Przedszkole w  
Hucie Starej A 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Przedszkole w  
Hucie Starej B 
 
 
 
 
 
 
 
- Przedszkole w Poczesnej 
 
 

 
 
 
Huta Stara A, 
 ul. Lipowa 4, 
 42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 
 
 
Huta Stara B,  
ul. Czysta 1,  
42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 
 
Kolonia Poczesna, 
ul. Szkolna 4,  
42-262 Poczesna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- działalność 
dydaktyczno –  
wychowawcza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dyrektor Marzanna 
Banasiak 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 6 

Ilość dzieci – 48 

Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej nr 
4/2017/2018 z dnia  
27.11.2017r. 
  
Dyrektor Hanna Rybak 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 11 

Ilość dzieci – 89 

Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej nr 
8/2017 z dnia  
27.11.2017r. 
  
Dyrektor Rakowska Ewa 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 9 
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-Przedszkole we Wrzosowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Szkoła Podstawowa w 
Nieradzie  
 
 
  
 
 
 
 
- Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Słowiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wrzosowa,  
ul. Szkolna 2,  
42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michałów, ul. 
Laurowa 54, 42-262 
Poczesna 
 
 
 
 
 
 
Słowik, ul. Podlaska 
4, 42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość dzieci – 112 

Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej nr 
8/27/11/2017/2018 z 
dnia 27.11.2017r. 
 
Dyrektor Małgorzata 
Nowak 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 10 

Ilość dzieci – 72 

Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej nr 
6/2017/2018 z dnia  
27.11.2017r.  
 
Dyrektor Marta Muchla 
Zatrudnieni nauczyciele 
– 33 
Ilość dzieci – 219 
Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej z 
dnia 29.11.2017r. 
 
 
Dyrektor Skęda Iwona 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 26  
Ilość dzieci – szkoła – 65  
Przedszkole – 34 
Statut przedszkola 
zatwierdzony Uchwałą 
nr 21/2015/2016 Rady 
Pedagogicznej przy 
Przedszkolu Publicznym 
w Słowiku z dnia 25 
sierpnia 2016r. 
Statut szkoły 
podstawowej 
zatwierdzony uchwałą 
nr 11/2017/2018 Rady 
Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Słowiku 
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym 
w Słowiku z dnia  
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- Szkoła Podstawowa im. 
Gustawa Morcinka w 
Poczesnej 
 
 
 
 
 
 
 
- Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika we 
Wrzosowej 
  
 
 
 
 
 
- Szkoła Podstawowa  
im. Kazimierza Wielkiego 
w Hucie Starej B 
 

 
 
 
Poczesna, ul. 
Szkolna 1, 42-262 
Poczesna 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzosowa,  
ul. Szkolna 4, 
42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 
 
Huta Stara B,  
ul. Mickiewicza 12, 
42-263 Wrzosowa 
 
 
 
 
 

30.11.2017r. 
 
 
Dyrektor Knapik Jadwiga 

Zatrudnieni nauczyciele 
– 45 

Ilość dzieci – 312  
Statut uchwalony 
Uchwałą Rady 
Pedagogicznej  
nr 119/2017 z dnia  
29 listopada 2017r.  
 

Dyrektor Justyna Wilk 

Zatrudnieni nauczyciele – 
34 

Ilość dzieci – 166 

Statut przyjęty Uchwałą 
Rady Pedagogicznej Nr 
8/2017/2018 z dnia 
28.11.2017r. 
  

Dyrektor Urszula Krysińska 

Zatrudnieni nauczyciele – 
28 

Ilość dzieci – 136  

Statut zatwierdzony 
Uchwałą Rady 
Pedagogicznej Nr 
10/2017/2018 z dnia 
29.11.2017r. 
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Rozdział XVI. Majątek i budżet Gminy Poczesna 
 

Gmina Poczesna posiada majątek trwały o łącznej wartości 224 336 497,23 zł 

 

 

 

W podziale na poszczególne grupy prezentuje się następująco: 

 

Nazwa grupy  Stan na dzień 31.12. 2020 roku 

 Grunty 83 666 715,23 

Budynki i Lokale   47 547 199,49 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84 578 557 ,04 

Kotły i maszyny energetyczne 342 496,79 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania 

260 250,49 

Maszyny, urządzenia  i aparaty specjalistyczne 134 745,79 

Urządzenia techniczne 430 828,85 

Środki transportu 2 009 698,92 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 197 338,44 

Inwentarz żywy 0,00 

Majątek Gminy Poczesna  

 Grunty

Budynki i Lokale

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Kotły i maszyny energetyczne

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny, urządzenia  i aparaty specjalistyczne
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Pozostałe środki trwałe 4 325 734,87 

Zbiory biblioteczne 586 854,40 

Wartości niematerialne i prawne 256 076,92 

RAZEM 
224 336 497,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majątek gminy jest w ewidencji następujących podmiotów: 

1) Urząd Gminy Poczesna. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej. 

3) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. 

4) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B. 

5) Szkoła Podstawowa im.  Mikołaja Kopernika we Wrzosowej. 

6) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. 

7) Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku 

9) Przedszkole  w Hucie Starej A 

10) Przedszkole  w Hucie Starej B 

11) Przedszkole  w Poczesnej 

12) Przedszkole we Wrzosowej 

Majątek gminy Poczesna wg. podmiotów  
zarządzających

Urząd Gminy Poczesna 173 045 tys.zł

Placówki oświatowe i opiekuńcze 36 882 tys. zł

GOPS w Poczesnej 97 tys.  zł
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13) Gminny Żłobek w Hucie Starej B 

 

 

Budynki oraz grunty użytkowane przez gminne placówki oświatowe i opiekuńcze zostały im  
przekazane w trwały zarząd. 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście stanowi kwotę 329 300,68 zł. 

 

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie gminnego majątku. 

 

 

W analizowanym okresie wystąpiły następujące zmiany: 

1) w środkach trwałych urzędu: 

 zostały przyjęte grunty na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego oraz dokonano 

zakup gruntów łączna wartość  to 845 656,00 zł oraz dokonano zmniejszenia wartości  

gruntów o 40 678,79 zł, 

 nastąpiło zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy w związku z modernizacją 

kwota 396 886,94 zł, 

 nastąpiło zwiększenie wartości budynku Biblioteki w Poczesnej  w związku z 

modernizacją dachu  kwota 30 153,39 zł, 

 została zmniejszona wartość lokali  mieszkalnych o  sprzedane oraz przekazane w 

trwały zarząd tj. 140 851,97 zł, 

 obiekty inżynierii lądowej i wodnej - nastąpiło zwiększenie o kwotę 11 393 816,31 zł                     

i były to: 

 budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 14 825,21 zł; 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

 Grunty Budynki i
Lokale

Obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Wartość środków trwałych  w latach 2019-2020 w 
tys. zł

2019 2020
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 siłownia zewnętrzna przy obiekcie  ORLIK w Hucie Starej B - 19 434,00 zł; 

 kanalizacja sanitarna w m. Nierada  – 9 660 575,07 zł; 

 plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych w m. Kolonia Poczesna – 63 115,46 zł 

 kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Brzeziny Kolonia droga  boczna od ulicy 

Rzecznej – 430 846,79 zł 

 chodnik Brzeziny ul. Konwaliowa – 212 520,05 zł 

 przebudowa ulica Ceramiczna w Korwinowie – 186 092,57 zł 

 przebudowa ulicy Jodłowej w Brzezinach Kolonii – 161 670,87 zł 

 przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach  – 425 703,21 zł 

 altana Huta Stara A – 11 000,00 zł 

 altana Huta Stara B – 11 861,40 zł 

 miejsce rekreacji w Nieradzie – 37 509,21 zł 

 altana Nowa Wieś – 20 843,20 zł 

 plac zabaw w Hucie Starej B – 21 109,00 zł 

 oświetlenie uliczne w m. Słowik – 27 953,69 zł 

 oświetlenie uliczne m Zawodzie – 11 400,76 zł 

 oświetlenie uliczne w m Nierada – 53 183,30 zł 

 plac zabaw Nowa Wieś – 12 396,50 zł 

 siłownia zewnętrzna Nowa Wieś – 11 776,02 zł 

 nastąpiło zwiększenie narzędzi o wartości 48 908,66 zł oraz zlikwidowano niesprawne 

urządzenie techniczne o wartości 4 797,00 zł, 

 zostały zakupione pozostałe środki trwałe (wyposażenie np. meble, sprzęt 

komputerowy, wyposażenie dla  OSP itp.) o wartości 282 757,79 zł oraz zlikwidowano o 

wartości 14 510,00 zł, 

  zostały zakupione wartości niematerialne ( programy komputerowe) o wartości 

1150,00 zł, 

2) w środkach trwałych GOPS w Poczesnej nastąpiło zwiększenie o wartość 8 474,70 zł z 

tytułu zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych oraz zmniejszenie o kwotę 5 805,09zł  z tyt. likwidacji, 

3) w środkach trwałych placówek oświatowych i opiekuńczych gminy: 

- nastąpiło zwiększenie wartości gruntów i budynków o kwotę 1 439 406,93 zł jest to 
majątek przekazany z urzędu gminy w trwały zarząd, oraz zmniejszenia o kwotę – 
18 486,34 zł  
- zwiększono pozostałe środki  trwałe  o kwotę 243 934,10 zł, dokonano zakupów w 
pozostałych jednostkach, zmniejszenie o wartości  216 427,57 zł wynika z likwidacji 
środków trwałych, 
- zmniejszenie wartości narzędzi i wyposażenia w związku z likwidacją kwota 6 919,88 
zł 
- zwiększono wartość zbiorów bibliotecznych o kwotę 70 277,26 zł ,oraz likwidacji o 
kwotę – 646,53 zł 
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Zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń o kwotę – 13 486,03 zł 
- zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych wynikają z zakupu programów 
komputerowych o wartości 17 075,98 zł oraz likwidacji o wartości 10 454,80 zł. 
 

 
 
 

1. Wykonanie budżetu  2020  rok 

 

 

Uchwałą Nr 4200/VI/63/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 roku Gmina Poczesna otrzymała pozytywną 

opinię   

o przedłożonym przez Wójta Gminy Poczesna sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 

2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

 

 

W Y K O N A N E      D O C H O D Y  

 

Dochody ogółem  69 036 869,11 zł 

w tym: 

 majątkowe     2 251 042,56 zł  

 bieżące    66 785 826,55 zł   

 

 

Dochody  2020 roku

  majątkowe bieżące
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Realizacja planowanych dochodów w 2020 roku kształtowała się na poziomie ok. 96 %  

 

Dochody wykonane w 2020 roku w podziale na poszczególne grupy to: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku  

dochodowego od osób fizycznych      13 358 191,00 zł 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

 dochodowego od osób prawnych          804 829,19 zł 

3) subwencja ogólna      10 088 432,00 zł 

4) dotacje na zadania bieżące    19 176 486,71 zł 

5) dochody z podatku od nieruchomości    9 070 788,24 zł 

6) pozostałe dochody bieżące    14 287 099,41 zł 

7) sprzedaż majątku            86 830,00 zł 

8) dochody z tytułu dotacji oraz środków  

przeznaczonych na inwestycje    2 013 389,66 zł 

9) wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte  

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                128 243,90 zł  

wykonanie

plan

0

20000000

40000000

60000000

80000000

Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Dochody 2020 roku
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10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych             22 579,00 zł 

  

 

    

W Y K O N A N E      W Y D A T K I 

 

Wydatki ogółem 62 660 159,59 zł   

w tym: 

majątkowe  4 389 159,68 zł 

bieżące   58 270 999,91 zł  
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Wykonanie wydatków ogółem 2020 roku  według obszarów działania w zł. 

Rolnictwo i łowiectwo 123 052,40 zł 

Transport i łączność 5 971 724,22 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 971 217,08 zł 

Działalność usługowa 32 003,36 zł 

Administracja publiczna 5 841 156,46 zł 

Urzędy centralnych organów władzy 83 160,00 zł 

Obrona narodowa 476,21 zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

588 791,96 zł 

Obsługa długu publicznego 488 200,83 zł 

Oświata i wychowanie 
19 013 414,16 

zł 

Ochrona zdrowia 364 194,90  zł 

Pomoc społeczna 1 670 263,84 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 646 303,78 zł 

Rodzina 
18 144 896,33 

zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 245 885,09 zł 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 132 805,52 zł 

Kultura fizyczna i sport 342 613,45 zł 

Wydatki 2020 roku
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Realizacja planowanych wydatków w 2020 roku  kształtowała się na poziomie ok. 94 %  
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Wydatki planowane i wykonane 2020 roku
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Wydatki majątkowe dokonane w 2020 roku 

1.Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Poczesna 28 290,00 zł 

2.Przebudowa ciągu dróg powiatowych n 1057 S na odcinku 
Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury – 
Młynek, gmina Poczesna – dofinansowanie do zadania 
Powiatu Częstochowskiego  714 831,00 zł 

3.Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu 
do sieci TEN – T poprzez przebudowę dróg powiatowych na 
ciągu DK-1 Poczesna-Mazury-Małynek-Wąsosz-DW908. Etap I 
przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna. Poprawa 
infrastruktury drogowej.  749 855,00 zł 

4.Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna 24 969,00 zł 

5.Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie gmina 
Poczesna  180 557,57  zł 

6. Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach gmina Poczesna 415 248,21 zł 

7. Przebudowa ulicy Jodłowej w Brzezinach Kolonii  gmina 
Poczesna 154 905,87 zł 

8.Budowa chodników na terenie gminy Poczesna 19 065,00 zł 

9. Zakup gruntów  43 327,00 zł 

10. Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania Sali sesyjnej na salę sesyjną, 
pomieszczenia biurowe i łazienkę-Etap I – Poprawa 
warunków pracy i obsługi interesantów.  374 746,94 zł 

11.Zakupy majątkowe urzędu gminy – sprzęt nagłaśniający, 
informatyczny  48 908,66 zł 

12.Powiększnie i utwardzenie parkingu w Michałowie przy 
Szkole Podstawowej w Nieradzie FS  28 290,00 zł 

13.Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej we 
Wrzosowej (RFIL) 205 229,00 zł 

14.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w 
Nieradzie  84 199,99 zł 

15.Montaż klimatyzacji w Przedszkolu we Wrzosowej FS 15 744,00 zł 

16.Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania – 
utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły 
Podstawowej w Kolonii Poczesna gmina Poczesna  616 604,21 zł 



 

RAPORT O STANIE GMINY POCZESNA  15
2 

 

17.Modernizacja ogrzewania, wymiana na gazowe w 
świetlicy we Wrzosowej  95 940,00 zł 

18.Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 13 967,14 zł 

19.Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku,Korwinowie, 
Nowej Wsi,Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową 
oczyszczalni ścieków w Słowiku – sporządzanie dokumentacji  98 000,00 zł 

20.Dotacje dla mieszkańców w zakresie podłączania się do 
kanalizacji gminnej  3 000,00 zł 

21.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada  7 600,00zł 

22.Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na 
ekologiczne 121 500,00zł 

23.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Poczesna 81 989,98  zł 

24.Rozbudowa i doposażenie placów zabaw  17 099,46 zł 

25.Zakup altany dużej w miejscowości Nowa Wieś FS, 
doposażenie placów zabaw sołectwo Brzeziny Nowe, 
Sobuczyna,Wrzosowa oraz inne na terenie gminy Poczesna 41 311,63 zł 

26.Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową 
świetlicy 39 360,00 zł 

 

27.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazurach (montaż 
ogrzewania gazowego) FS 22 749,68  zł 

28.Monitoring we Wrzosowej 10 883,35 zł 

  

29.Modernizacja dachu na budynku Biblioteki w Poczesnej 
(RFIL) 30 153,39  zł 

30.Budowa lokalnego miejsca integracji sportowej dla 
mieszkańców w Hucie Starej B – etap I 75 567,60  zł 

31.Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem 
towarzyszącym w miejscowości Zawodzie – rozbudowa 
infrastruktury sportowej n terenie gminy  25 266,00  zł 

 

W ciągu całego 2020 roku zachowana była płynność finansowa, zobowiązania były regulowane 
terminowo. 

Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, nadwyżka środków obrotowych 
lokowana była na krótkoterminowych lokatach bankowych. 

Urząd gminy oraz jednostki budżetowe objęte były centralizacją vat, w ciągu całego roku 
stosowana była  zasada podzielonej płatności.  
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W 2020 gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów. 

Udzielone pożyczki  dla stowarzyszeń na zadania realizowane z udziałem środków 
pochodzących z unii europejskiej stanowiły kwotę 20 000,00 zł, zaś otrzymane spłaty pożyczek 
udzielonych w latach poprzednich to kwota 20 000,00 zł. 

W 2020 roku dokonano spłat kredytów oraz pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł 

Zadłużenie gminy Poczesna z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku stanowiło 
kwotę 16 287 878,58 zł, co stanowi 23,59 % planu dochodów wykonanych.  

Preferencyjne kredyty i pożyczki były pozyskiwane w latach wcześniejszych na niezbędne i 
długo oczekiwane inwestycje na terenie gminy, jako wkład do otrzymanych dotacji, a były to;  

-  budowa szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej  

 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada 

- budowa  kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie 
   i we  Wrzosowej 

 

 

Gmina Poczesna  otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 
1.320.000,00zł.  
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P O D S U M O W A N I E 

 

Szanowni Państwo,  

 

wspólnie dokonaliśmy  analizy  roku 2020.                                                                                           
Najważniejszym  dla samorządu słowem jest „budżet”, który musi być prawidłowy i 
wykonalny.                                          

 Każdy rok przynosi wiele wyzwań.  

 

           W 2020 roku  Urząd Gminy zatrudniał 47 pracowników. 
 Załatwianie spraw  następowało  w bardzo różnorodnej formie zgodnie   z Kodeksem 
Postępowania Administracyjnego. Wydawanie  decyzji, postanowień, zaświadczeń, 
sporządzanie sprawozdań, udzielanie ustnych wyjaśnień, podejmowanie innych działań,                              
o których mowa w poniższych zestawieniach miało na celu pomoc i służbę na rzecz 
mieszkańców Gminy Poczesna i gości.  
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Nazwa zadania ilość dokumentów 

    

Podatki i opłaty   

w tym:   

- upomnienia- opłata za zagospodarowanie odpadów 655 

- tytuły wykonawcze - opłaty za zagospodarowanie odpadów 256 

- decyzje w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadów 3 

- wpisy na hipotekę przymusową 5 

Finanse i sprawozdawczość 
 

w tym 
 

  
 

- sprawozdania budżetowe 12+12+80=104 

- sprawozdania z operacji finansowych 32+4+4=40 

- sprawozdania finansowe 
 

- sprawozdania GUS 4 

- sprawozdania podatki 2 

- deklaracje podatkowe Vat-7 13 

- dokumenty JPK 13 

- deklaracje PFRON 13 

- deklaracje podatkowe PIT 197 

- deklaracje do ZUS 106 

- zgłoszenia oraz wyrejestrowania - ZUS 143 

- zaświadczenia w zakresie wynagrodzeń 20 

- pozwy do sądu- windykacja należności cywilno-prawnych 
 

- wezwania do zapłaty należności cywilno-prawnych 99 

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 107 

-upomnienia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogowego 
 

  
- projekty z decyzji w spr. zmian w planie finansowym 
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- rozliczenia dotacji otrzymanych oraz sprawozdania merytoryczne 
 

- odpowiedzi na informację publiczną 2 

- przelewy bankowe 1900+23+5200=7123 

- noty obciążeniowe i rachunki 52 

- wnioski o refundację do Powiatowego Urzędu Pracy 12 

- umowy z ZAIKS 
 

- wystawione faktury 292 

- decyzje na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 74 

- czeki gotówkowe 96 

- zgłoszenia szkód do ubezpieczyciela 6 

- zawiadomienia oraz sprawozdanie w zakresie Funduszu Sołeckiego 
 

  
  
Dział Ilość decyzji Ilość 

odwołań 

Sposób załatwienia 

odwołania 
    

Podatki i opłaty 

w tym: 

- nakazy płatnicze 

- wysłano upomnienia w sprawach 

podatków 

 

- umorzenia 

 

 

- zaświadczenia 

- wprowadzenie zmian 

geodezyjnych 

 

 

9358 

2386 

 

        18 

 

 

43 

 

765 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymano w mocy decyzję  
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- sporządzenie upomnień 

- sporządzenie tytułów 

wykonawczych 

- decyzje dla rolników na paliwo 

- postanowienia o zaliczeniu wpłaty 

- decyzja w sprawie rozłożenia na 

raty zaległości 

- decyzje umarzające w sprawie 

ustalenia wysokości opłat 

- decyzje określające wysokość 

opłat 

- decyzje w sprawie umorzenia 

zaległości 

 

2386 

335 

 

25 

0 

1 

 

0 

            0 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymano w mocy decyzję  

 

 

 

Wojskowość 

w tym: 

- świadczenia osobiste na potrzeby 

akcji kurierskiej / świadczenia 

doraźne rzeczowe na rzecz akcji 

kurierskiej 

 

0 

 

 

 

 

0 
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Sprawy obywatelskie 

w tym: 

- złożono wnioski o wydanie 

dowodów osobistych 

- wydano dowody osobiste 

- przeprowadzono kwalifikację 

wojskową 

(sporządzono, listy, wysłano 

wezwania, dokonano wpisu 

adnotacji o książeczkach i 

kwalifikacji wojskowej, 

- przeprowadzono rejestrację 

przedpoborowych 

( czynności jak wyżej) 

- przyjęcie zgłoszeń o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego 

- unieważnienie dowodu osobistego 

w Rejestrze Dowodów Osobistych  

- unieważnienie dowodu osobistego 

z powodu zgonu 

 

Sprawy obronne 

w tym : 

- wykonano Plan Szkolenia 

Obronnego 

- przeprowadzono Szkolenie 

Obronne 

 

 

599 

         590 

 

73 

 

 

 

59 

 

          62 

 

78 

 

159 

 

 

 

          1 

 

          1 
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- przeprowadzono ćwiczenie 

obronne pod tytułem ,,DĄB 2020 ‘’ 

 

Obrona Cywilna 

w tym :  

- wykonano i uzgodniono ,,Plan 

ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych gminy Poczesna” 

- przeprowadzono inwentaryzację 

sprzętu OC 

- dokonano aktualizacji bazy 

,,ARCUS’’ 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

raz na kwartał 

Budownictwo 

w tym: 

- warunki zabudowy budynków 

mieszkalnych 

- warunki zabudowy budynków 

usługowych 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

- budowa instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej 

- budowa instalacji gazowej 

- budowa sieci elektrycznych 

- instalacje wodne 

- instalacje kanalizacyjne 

 

 

2 

             

            0 

 

1 

            6 

           35 

19 

26 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Utrzymano w mocy 
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- światłowody/ 

telekomunikacja 

- instalacje wodne i gazowe 

- wypis i wyrys z MPZP 

- zajęcie pasa drogowego w celu 

robót 

- zjazdy 

- zakrycie rowu 

- umieszczenie urządzeń 

- przeprowadzenia przetargów w 

ramach zamówień publicznych 

 

0 

 

0 

109 

46 

          21 

0 

45 

 

ogłoszono 11 

przetargów 

nieograniczonych, 

plus przetarg na 

sprzedaż kotła oraz 

licytacja autobusu 

Autosan 

Gospodarka komunalna i 

mieszkaniowa, rolnictwo 

w tym: 

- zaświadczenia o przeznaczeniu 

działki w planie zagospodarowania 

przestrzennego 

- zaświadczenia na podstawie 

zeznań świadków o pracy w 

gospodarstwie rolnym 

- przygotowanie umów dzierżawy 

gruntów 

- przygotowanie do aktu 

notarialnego sprzedaży 

nieruchomości 

 

 

       301 

 

 

8 

 

         48 

          11 
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- przydział lokali mieszkalnych 

- zmiana głównego najemcy 

- przeprowadzenie przetargu na 

najem lokali użytkowych 

           0 

            2 

0 

 

 

 

 

Geodezja 

w tym: 

- podziały nieruchomości 

- rozgraniczenia 

- postanowienia dotyczące podziału 

nieruchomości 

- przejęcie gruntów na rzecz gminy 

* decyzje dot. własności, władania 

* decyzje dot. posiadacza 

samoistnego 

 

 

56 

0 

40 

 

 

6 

2 

 

  

Działalność gospodarcza 

Liczba złożonych wniosków w 

systemie CEIDG od 01.01.2020 do 

31.12.2020 

Rodzaj wniosku: 

- zakończenie działalności 

- zmiana ze wznowieniem 

 

 

 

 

30 

35 
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- zmiana z zakończeniem 

- zmiana z zawieszeniem 

- zmiana 

- założenie działalności 

- zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

1 

59 

183 

44 

25 

 

 

Ewidencja ludności 

Zameldowanie na pobyt stały 

- ilość zameldowań na pobyt stały 

- ilość zameldowań spoza gminy 

- ilość wymeldowań z pobytu 

stałego 

Zameldowanie na pobyt czasowy 

- ilość zameldowań na pobyt 

czasowy 

* w tym cudzoziemców 

- ilość wymeldowań z pobytu 

czasowego 

* w tym cudzoziemców 

Ilość urodzeń mieszkańców 

Ilość zgonów mieszkańców 

Udostępnienie danych 

jednostkowych z rejestru 

mieszkańców rejestru PESEL i 

rejestru zamieszkania 

cudzoziemców 

 

 

291 

130 

382 

 

 

159 

 

119 

15 

 

11 

100 

165 

 

314 
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Ewidencja miejscowości, ulic i 

adresów – liczba punktów 

adresowych 

Liczba nowo powstałych nazw ulic 

Decyzje o wymeldowaniu z pobytu 

stałego 

 

34 

0 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 uchylona 

Ochrona środowiska 

- zezwolenia na wycinkę drzew 

- postanowienia dotyczące decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

- decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

-inne decyzje  

- protokoły oględzin dotyczące 

usunięcia drzew 

- dotacje celowe – zmiana systemu 

ogrzewania 

- decyzje dotyczące naruszenia 

stosunków wodnych  

- zaświadczenia o dochodach w 

ramach programu „ czyste 

powietrze” 

 

118 

 

0 

 

3 

            1 

134 

 

80 

           1 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

1 uchylono  

utrzymano w mocy  

 

 

 

       w toku  
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Gospodarka odpadami 

w tym: 

- przeprowadzenia przetargów w 

ramach zamówień publicznych 

- interwencja w sprawach 

utrzymania czystości 

 

- rejestr działalności regulowanej 

 

- nakaz usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania 

 

- udostępnienie informacji 

publicznej 

 

 

- zezwolenie na prowadzenie, 

odzyskiwanie, zbieranie lub 

transport 

(zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych z 

terenu gminy Poczesna) 

 

- kontrola firmy odbierającej odpady 

komunalne z nieruchomości 

 

 

 

 

         120 

 

          4 

 

 

2 

 

 

           10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – wszczęcie postępowania 

administracyjnego 

 

 

 

 

 

wydana decyzja 

( zezwolenie ) 
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zamieszkałych na terenie Gminy 

Poczesna 

 

- kontrola ważenia pojazdów 

odbierających odpady komunalne z 

terenu Gminy Poczesna 

 

- opiniowanie wniosków o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie, 

odzyskiwanie lub unieszkodliwianie 

odpadów 

( wnioski wpływające ze Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie )  

 

        

         6 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część organizacyjna, obsługa Rady 

Gminy 

w tym: 

- skierowanie wniosków do sądu o 

zastosowanie leczenia odwykowego 

 

- przyjęto i zarejestrowano pisma 

wpływające do Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

     14 646,00 
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- wysłano z Urzędu Gminy 

korespondencję 

 

 

 

- wnioski z komisji Rady Gminy 

- zgłoszono interpelacje 

- przygotowano projekty uchwał 

- podjęto uchwały 

- wydano zarządzenia 

- udzielono pełnomocnictw i 

upoważnień 

11843,00 

 

 

 

           6 

37 

61 

61 

          133 

          62 

 

 

W 2020 roku przygotowano 61 projektów  uchwał, a następnie podjęto przez organ 

uchwałodawczy 61 uchwał i zrealizowano przez organ wykonawczy.  

Uchwała Nr 115/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym  2019/2020. 

 
Uchwała Nr 116/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia 

przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
Uchwała Nr 117/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej   w Poczesnej. 

 
Uchwała Nr 118/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna. 

 
Uchwała Nr 119/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  

na 2020 r.  

 
Uchwała Nr 120/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 
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priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne 

i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

 
Uchwała Nr 121/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 
Uchwała Nr 122/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 
Uchwała Nr 123/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 
Uchwała Nr 124/XV/20 z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

 
Uchwała Nr 125/XV/20 z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
Uchwała Nr 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie  określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Uchwała Nr 127/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok. 

 
Uchwała Nr 128/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 
Uchwała Nr 129/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok. 

 
Uchwała Nr 130/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 

z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Uchwała Nr 131/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 

Uchwała Nr 132/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 
Uchwała Nr 133/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

 
Uchwała Nr 134/XVII/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
Uchwała Nr 135/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Poczesna wotum zaufania. 
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Uchwała Nr 136/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

 
Uchwała Nr 137/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Poczesna. 

 
Uchwała Nr 138/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

opłaty prolongacyjnej. 

 
Uchwała Nr 139/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poczesnej. 

 
Uchwała Nr 140/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019. 

 
Uchwała Nr 141/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie  opinii dotyczącej  projektu 

aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w 

zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych 

transportów odpadów.  

 

Uchwała Nr 142/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 

Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 

Uchwała Nr 143/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w 

Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych   i opiekuńczych. 

 

Uchwała Nr 144/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Poczesna na rok szkolny 2020/2021. 

 

Uchwała Nr 145/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 69/VIII/19 

Rady Gminy Poczesna z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Częstochowskiemu. 

 

Uchwała Nr 146/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 

Uchwała Nr 147/XIX/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

 
Uchwała Nr 148/XX/20 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Częstochowskiemu. 

 
Uchwała Nr 149/XX/20 z dnia 17 września 2020 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 
Uchwała Nr 150/XX/20 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok. 
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Uchwała Nr 151/XX/20 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Uchwała Nr 152/XX/20 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w 

Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych   i opiekuńczych. 

 
Uchwała Nr 153/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości  w 2021 roku. 

 
Uchwała Nr 154/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości 

stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021. 

 
Uchwała Nr 155/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ryczałtowej stawki, terminu,  

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
Uchwała Nr 156/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej. 

 
Uchwała Nr 157/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. 

 
Uchwała Nr 158/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku  zmieniająca  uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 
Uchwała Nr 159/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok. 

 
Uchwała Nr 160/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie podjęcia przez Gminę 

Poczesna działalności w zakresie telekomunikacji. 

 
Uchwała Nr 161/XXI/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy 

Poczesna. 

 
Uchwała Nr 162/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 
Uchwała Nr 163/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok.  

 
Uchwała Nr 164/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.  

 
Uchwała Nr 165/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.  

 
Uchwała Nr 166/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy na 2021 rok. 
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Uchwała Nr 167/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy na rok 2021. 

 
Uchwała Nr 168/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy na 2021 rok. 

 
 Uchwała Nr 169/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 

Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 
Uchwała Nr 170/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  

 
Uchwała Nr 171/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021. 

 
Uchwała Nr 172/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie  uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

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

i o wolontariacie  na  rok 2021. 

 
Uchwała Nr 173/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przeniesienia 

prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz 

Powiatu Częstochowskiego 

 
Uchwała Nr 174/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Poczesna. 

 
Uchwała Nr 175/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła 13 posiedzeń.  

Komis Zdrowia i Ochrony Środowiska odbyła 13 posiedzeń.  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 14 posiedzeń.  

Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń. 

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji odbyła 3 posiedzenia.  

Zgłoszono 37 interpelacje na które udzielono odpowiedzi.  

Komisje Rady Gminy Poczesna złożyły 6 wniosków.  

 

W 2020 roku odbyło się 9 obrad Sesji Rady Gminy Poczesna w tym 3 Sesje nadzwyczajne. 
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 DZIAŁANIA NA RZECZ DOBREJ USŁUGI;  
Modernizacji budynku urzędu gminy; 

- zwiększenie jakości pracy poprzez utworzenie nowych pomieszczeń  
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- generalny remont i wyposażenie w profesjonalny sprzęt audio –wizualny                        

SALI SESYJNEJ 

-Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  opracowano  plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ,  

- Powołano  zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej , 

-Pracownicy   Urzędu Gminy zostali poinformowani  , że w sytuacji zagrożenia wirusem 
COVID-19 zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń                    
i wskazówek pracodawcy i przełożonych. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany 
współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca 
zobowiązany jest, w miarę możliwości, zapewnić, by wirus COVD-19 nie rozprzestrzeniał się 
w miejscu pracy. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania pracodawcy    
o kontakcie z osobą przebywającą na kwarantannie, hospitalizowaną lub zarażoną 
koronawirusem, lub z osobą powracającą z krajów objętych epidemią koronawirusa.                             
-  wprowadzono  Regulamin Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Poczesna. 

- z dniem 1 czerwca br. wznowiliśmy bezpośrednią obsługę klientów zgodnie z Zarządzeniem 
Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.188.2020.R.S z dnia 28 maja 2020 r. 
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- z dnia 19 marca 2020 r. określono  szczegółowe  form udzielania pomocy dla mieszkańców 

gminy Poczesna zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ustalam wykaz szczególnych form udzielania 

pomocy dla mieszkańców gminy Poczesna:  

1) zaopatrywanie w podstawowe środki: artykuły spożywcze i higieniczne osób w podeszłym 

wieku lub niepełnosprawnych w znacznym stopniu, które nie są w stanie zorganizować ich 

we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób o których mowa w art. 128 Kodeks 

Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2086 z późn.zm); 

2) zaopatrywanie w gorący posiłek lub produkty żywnościowe osób poddanych 

kwarantannie; 

3) świadczenie niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących pomocy społecznej.  

2. Zakup artykułów spożywczych i higienicznych dla osób, o których mowa w §1 ust. 1 pkt.1 

finansuje osoba wnioskująca o udzielenie pomocy.  

3. Gorący posiłek lub produkty żywnościowe dostarczane osobom, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt.2 przyznawane są na podstawie art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).  

  

W 2020 roku złożono 3 petycje do tutejszego Urzędu.  
Kontynuowano  nieodpłatną  pomoc prawną dla mieszkańców Gminy Poczesna.   

W ramach podatków i opłat lokalnych wykonano następujące czynności w 2020 roku: 

1. Została podjęta Uchwała Nr 94/XI/19 z dnia 24 października 2019r w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020r. 

2. Została podjęta Uchwała Nr 95/XI/19 z dnia 24 października 2019r w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020r. 

3. Nakazów płatniczych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego wydano 9358 podatnikom. 

4. W trakcie roku wprowadzono 765 zmian geodezyjnych otrzymanych ze Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. 

5. Wydano 43 zaświadczenia między innymi o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach 
lokalnych oraz ilości posiadanych gruntów. 
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6. Z uwagi na trudną sytuację umorzono zaległość podatkową 18 podatnikom ,1 
podatnikowi rozłożono na raty zaległość podatkową i 1 podatnikowi odroczono 
termin płatności podatku. 

7. Podatnikom zalegającym w zapłacie podatków wysłano 2386 upomnień oraz 
sporządzono 335 tytułów wykonawczych. 

8. W związku ze złożonymi wnioskami o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany 
do produkcji rolnej wydano 25 decyzji dla rolników. 

9. Wydano 69 decyzji na dodatki mieszkaniowe. 
10. Wydano 5 decyzji na dodatki energetyczne. 
11. Zweryfikowano i wprowadzono deklaracje w sprawie podatku od środków 

transportowych ( 70 osoby fizyczne, 46 jednostki prawne). 
12. Zweryfikowano i wprowadzono deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego -190. 
13. Wysłano 655 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadów. 
14. Wystawiono 256 tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie 

odpadów. 
15. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadów wydano 3 decyzje. 

 

 

 

 

P R Z E T A R G I 

- Przetarg nieograniczony na „Budowa chodników i odcinka kanalizacji deszczowej na terenie 
gminy Poczesna – budowa chodnika przy drodze ul. Równoległej w obrębie działek: 470, 613, 
481, 327,328, gmina Poczesna" – zadanie w trakcie realizacji   

-  Przetarg nieograniczony na „Budowa budynku na potrzeby lokalnego miejsca integracji 
sportowej dla mieszkańców Huty Starej B – etap I" – zadanie zakończono 

  - Przetarg nieograniczony na „Modernizacja dachu budynku szkoły podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika we Wrzosowej i modernizacja dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Poczesnej - zakończono 

  - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i 
zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, powstałych na terenie Gminy 
Poczesna- w trakcie realizacji  

 -  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy świadczenia usług publicznych. Usługi 
w zakresie transportu drogowego ( 

-  Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
przestrzeni publicznej Gminy Poczesna") 
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  - Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
Gminy Poczesna i jej jednostek organizacyjnych 

  - Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi gminnej ulicy Jodłowej w Brzezinach 
Kolonii, gm. Poczesna- zadanie zakończono) 

Przetarg nieograniczony na :"Wykonanie dokumentacji projektowo-kossztorysowej 
oczyszczalni ścieków w aglomeracji Poczesna w miejscowości Wrzosowa, zadanie                    
w trakcie realizacji 

 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego autokaru na potrzeby  Gminy 
Poczesna, ul. Wolności 2,42-262 Poczesna-  autokar zakupiono 
 

 

 Ponadto gmina Poczesna udzieliła zamówienia z wolnej ręki na "Świadczenie usługi 
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli 
nieruchomości, powstałych na terenie Gminy Poczesna" 

 Na terenie Gminy Poczesna trwają prace budowlane związane z zadaniami na drogach 
powiatowych: 

1.      Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 – Poczesna – Mazury-Młynek – Wąsosz 
– DW908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna" 

 
 

2.      Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057S na odcinku Huta stara A – Poczesna i 
nr 1056S na odcinku Mazury-Młynek, gmina Poczesna. 

Zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Częstochowskim nasza Gmina partycypuje 
w kosztach realizowanych inwestycji. 
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Szanowni Państwo, 
 Na szczególną   uwagę zasługuje sytuacja związana z  pandemią  koronawirusa                                 
w naszym kraju  i na świecie. 

 

Rok 2020  był  rokiem samorządu terytorialnego , obchodziliśmy  30 rocznicę  pierwszych 
samorządowych wyborów.  

 Odbyły się wybory prezydenckie w Polsce.  

Pierwsza tura wyborów prezydenckich miała miejsce 28 czerwca 2020 roku. Wybory 

przebiegły sprawnie. Frekwencja w Gminie Poczesna wyniosła – 67,5 procent. 
Druga tura wyborów na Prezydenta RP odbyła się 12 lipca 2020 roku. Frekwencja w Gminie 
Poczesna wyniosła 69,81% 

 

Dziękujemy wszystkim podmiotom gospodarczym za pomoc jaką kierują do mieszkańców 

Gminy Poczesna. Chcemy podziękować wszystkim, którzy nam dalej umożliwiają dostęp do 

sklepów, aptek. Dziękujemy  pracownikom wszystkich służb oraz wolontariuszom, którzy 

pomagają osobom z najwyższej grupy ryzyka. Dziękujemy najmłodszym i najstarszym za 

piękną, odpowiedzialną postawę i  siłę.   

Nasze działania są bardzo odpowiedzialne.  

 W ramach  przeciwdziałania  i zwalczania  COVID-19 dokonano;  

●czynności informacyjno – edukacyjne; np.: 
● INFORMACJA O ZASADACH REJESTRACJI I UDZIELANIA PORAD LEKARSKICH W 
PLACÓWKACH POZW w związku z koniecznością zabezpieczenia pacjentów poz przed 
zagrożeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, 
● apel : W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 12 
marca 2020r.  ODWOŁANIE ;  zajęcia odbywające się w ramach statutowej 
działalności GCKiR, Hali Sportowej, świetlic środowiskowych, wiejskich działających w 
ramach GCKiR , Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami oraz zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w szkołach, przedszkolach oraz w żłobku na terenie Gminy Poczesna. 
● informacje w sprawie pracy urzędu i jednostek organizacyjnych,  
● bieżąca informacja o rozporządzeniach, postanowieniach i ustawach Rządu RP  
●organizacja GMINNEJ AKCJI POMOC  
●bieżąca współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobka 
●współpraca z Urzędem Województwa Śląskiego, Starostwem Powiatu 
Częstochowskiego, Kuratorium Oświaty,  
●wydano  zarządzenia Wójta Gminy Poczesna w sprawie; określenia szczególnych 
form udzielenia pomocy dla mieszkańców gminy Poczesna zapewniającej ochronę w 
sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 19 ; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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szczegółowej organizacji pracy Urzędu Gminy Poczesna zapewniającej ochronę 
zdrowia, życia i bezpieczeństwa Gminy Poczesna oraz pracowników samorządowych 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
podjęcia działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostek.   
●wydano  zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych  
●zakupiono : rękawice, maseczki, płyny  dezynfekujące , fartuchy ochronne, 
kombinezony, ubrania ochronne   
●organizacja mobilności Urzędu 
 
 
Przekazano  pomoc rzeczową dla:  

● JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

● OŚRODKÓW  ZDROWIA W GMINIE POCZESNA 

● KOMISARIATU POLICJI W POCZESNEJ 

● WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CZĘSTOCHOWIE 

● MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE  

●STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POCZESNEJ 

● MONAR 

●SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKA 

Do działań  polegających  na rozgłaszaniu komunikatów o zagrożeniu lub zaleceniach 
wyznaczone zostały dwie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Poczesna : 

- OSP Wrzosowa  

-  OSP Bargły    

Od 16 kwietnia 2020 roku  obowiązkiem jest  zakrywanie ust i nosa. Umożliwiamy naszym 
mieszkańcom dostęp do maseczek i innych środków ochronnych m.in. za pomocą radnych                 
i sołtysów.   

Zapamiętamy rok 2020 tak, jak przeżywaliśmy poszczególne jego wydarzenia. Z pewnością 
Raport o stanie Gminy Poczesna jest spojrzeniem na 2020 rok poprzez perspektywę 
samorządowej aktywności i decyzji Wójta oraz  Rady Gminy. Z pewnością był to rok 
naznaczony pandemią koronawirusa, ograniczenia, a nawet zamrożenia aktywności w życiu 
publicznym i gospodarczym. Przyszło nam zmierzyć się z nowymi warunkami realizacji 
samorządowych zadań. W ograniczonym zakresie funkcjonowały programy w świetlicach, 
instytucjach kulturalnych ,  część z nich w formie zdalnej. Należało korygować terminarz                           
i zakres zadań publicznych powierzonych do realizacji stowarzyszeniom, jednostkom 
organizacyjnym i pomocniczym.  Od października ubiegłego roku  w zdalnych obradach Rady 
Gminy  mogli już brać udział sołtysi i mieszkańcy Gminy Poczesna. Ze zdalnej formy 
nauczania musieli przez większość miesięcy ubiegłego roku korzystać także nauczyciele i 
uczniowie. W roku niesprzyjających aktywności  mieliśmy jednak  efekty działań 
integrujących mieszkańców.  
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W  2020 roku  plan dochodów gminy został wykonany w 103,45 %, plan wydatków gminy 
został wykonany w 93,69%. Pozyskaliśmy  dotacje na realizacje projektów unijnych, budżet 
gminy zrealizowano  i bez  zakłóceń  wykonano  inwestycje z perspektywą  dalszego rozwoju.  

Nasze wieloletnie starania o kluczowe inwestycje drogowe na drogach krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych w Gminie Poczesna przyniosły pozytywne efekty i weszły w fazę 
realizacji, należą do nich:   

- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW791 na terenie gminy Poczesna, która obejmuje m.in. 
przebudowę obiektu mostowego, budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym, chodnik o 
długości ok. 4km, odwodnienie, oświetlenie uliczne. 

- Przebudowa drogi krajowej DK1. W ramach tego zadania zostanie uruchomione przejście 
dla pieszych z sygnalizacją  świetlną na żądanie przy ul. Kopalnianej oraz bezpieczny wyjazd                  
z ulicy Działkowej w miejscowości Nowa Wieś.  

-  Koncepcja drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi w 
miejscowości Nierada. 

Optymizm i decyzje umożliwiły przygotowanie budżetu na 2021 rok.  

 

 

                                                                                                                                    Krzysztof Ujma  

Wójt Gminy Poczesna 
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