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I. WSTĘP

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistz
co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej rapot o stanie Gminy. Rapoft
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres opraĆowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację poliĘĘ programów,

strategii, uchwał Rady miasta i budżetu za rok 2018.
Informacje zawafte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy SoŚnicowice do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat pzyszłości Gminy.

ffi]ęłq u. INFoRMAcJE oGóLNE

2,7 Sośniowie gdzie 1bk nie tu...
Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Sośnicowice leży w płd.-zach. części województwa śląskiego w powiecie gliwickim

zajmuje powierzchnie ok, 116kmz.

Jej tereny obejmują rozległe kompleksy Lasów Raciborskich na pograniczu Niziny iWyżyny
ŚIąskiej, Ich płd. część jest otuliną Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich. Użytki rolne zajmują w niej 35olo powierzchni, a lasy 59olo.

W skład gminy wchodzą miasto Sośnicowice oraz sołectwa: Bargłówka, Kozłów, Łany
Wielkie, Sierakowice, Rachowice, Smo|nica, Trachy i Tworóg Mały. Liczba jej mieszkańców
vvynosi ok. 8,5 tys. osób, z czego na miasto przypada 1,8 Ęs. osób. Przez gminę biegnie
autostrada A4 z węzłem ostropa i Miejscem obsługi Pasażerów w Kozłowie i Rachowicach.
SoŚnicowice znajdują się w odległości 10 km od Gliwic. Do lotniska w Katowicach (Pyrzowice)
jest stąd 45 km, a do lotniska w Krakowie(Balice) - 90 km. Pańnerami zagranicznymi
SoŚnicowic są miasta Linden (Niemry) i Loucna nad Desnou (Czechy).

Dzieje SoŚnicowic sięgają poł. XIII w., czyli czasów panowania kięcia Władysława
Opolskiego. PÓŹniej ziemie te należaĘ do Czech iNiemiec, a po 1945 r, zostały przylączone
do Polski. To tędy wiodły szlaki handlowe w kierunku Opawy i Wrocławia. Przed 1506 r,

doĘchczasowa osada targowa i rzemieślnicza otzymała status miasteczka. Średniowieczny
rodowód mają także obecne sołectvva gminy: Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice,
Smolnica oraz Nowa Wieś - przysiółek Trach, Prawa miejskie utracone w 1945 r. SoŚnicowice
odzyskały 1 stycznia 1996 r. DziałalnoŚĆ gospodarczą W gminie prowadzi ponad 500 firm.
Najwięcej z nich przypada na sektory budowlany i przemysłowy. Ponadto istnieją tu zakłady
transportowe, warsztaty samochodowe, banki, stacje paliw i liczne placówki handlowe,



Rysunek 1 Położenie powiatu gliwickiego na tle województwa Śląskiego





2,2 Demografia

Na koniec 2018 roku W Gminie Sośnicowice zameldowanych było 8 508 osób,, Poniższe

tabele przedstawiają bardziej szczegÓłowe dane.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 37,72.2078 r,
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Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr WYIl229l2017 Rady Miejskiej
w Sośnicowicach z dnia 2O grudnia 2017 r.

Natomiast Zarządzenie nr 33l20t9 Burmistrza SoŚnicowic z dn.28 marca 2019 r. przedstawia
sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Sośnicowice za rok 2018.

Budżet Gminy za 2018 r. przedstawiają zestawienia poniżej:

3,7 Stan ftnangźw gminy Sośnicowice
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem (54,43 c/o Ę. 24 676 967,63 zł)
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (23,91 c/o §. 10 758 577,85 zł)
- zadłużenie ogółem (692 040,29 zl)
- poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (691 640,54 zł)

3.2. Wykonanie budżetu gminy fuŚnicowice
- wykonanie dochodów (97,46 c/o E, 45 334 704,5I zł)
- wykonanie wydatków (79,60 c/o tj. 45 002 408,27 zł)
- wynik operacyjny (332 296,24 zł)
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy (3 570 126,28 zł)
- dochody z majątku (2 595 580,93 zł)

3,2,1 Dochody Gminy
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W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z §rtułu i wysokości:
. obniżenie górnych stawek podatkowych

a) w podatku od nieruchomoŚci
b) w podatku rolnym

I72 807,89 zł
23 954,22 zł
0,00 zł

c) w podatku od środków transpoltowych !48853,67 zł

3,2.2 Wydatki Gminy
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Struktura wykonanych:

. Wydatki bieżące 34243830,42 co
ogółem

o wydatki majątkowe 10 758,85 zł co
ogółem

wydatków zrealizowanych

wydatków zrealizowanych

stanowi 76,09

stanowi 23,91

o/o

o/o

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

3.2,3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
- WysokoŚĆ WydatkÓW majątkowych
(70,30 c/o §. 10 758 577,85 zł

planu

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ WYDATKI
/NAZWA/ PLAN WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo 5 085 080,87 I458 445.37
Leśnictwo 3500.t 0.00
Wytwarzanie i zaopatryWanie W
eneroie

21702,60

Transport i łączność 5 063 611,32
Gospodarka mieszkaniowa 5 000,0
Działalność usłuqowa ( 7t3 404,82
Informatyka 31 029.00 19 t37,46
Administracia publiczna 139 699,08 5 289 426,54
Uzędy naczelnych organów władzy
Daństwowei

81 619,70

obrona narodowa 800.00
Bezpieczeństwo publicz. I
ochron.orzeciwooż.

1 323 335,36

obsłuqa dłuqu oubliczeqo 90 000.00 19 915.30
Róźne rozliczenia 204 506,Ą5
oświata i wvchowanie 15 564 071-62 13 291 096,88
ochrona zdrowia 2ż7 382.7 |73 219.69
pomoc soołeczna 032 836.56 1 637 308,48
Edukac,ia i ooieka wvchowawcza 42 224.oa 16 330.10
RodZina 7 681262.00 j 6ż6 972.65
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

3 050 850,46

kultura i ochrona dziedzictwa
narodoweqo

1 055 247,09

Kultura fizvczna i sport 915 500,00 3 745 642,92
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ń
3.2.4

Najważniejsze zadania inwestyryjne zrealizowane w 2018 r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach -
projekt budowy , nie został zakończony z uwagi na zezwolenie od archeologa .

2. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I -
budowa kanalizacji w Łanach Wielkich, dokonano aktualizacji projektu i przygotowano SIWZ
do przetargu.

3. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki Ściekowej W aglomeracji Sośnicowice - etap II -

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz ż oczysżczalnią
ścieków w Trachach- projekt nie został ukończony do końca roku.

4. Monitoring pracy 32 szt, przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych w Tworogu Małym- zadanie zrealizowano i rozliczono.

5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II - zadnie zrealizowano
irozliczono,

7. Wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul, Przemysłowej w Sośnicowicach zadanie
zrealizowano i zakończono.

8. Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę
infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap I - dostawa autobusÓw,

zawańo umowę na wykonanie usługi.

9. Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transpońu zbiorowego poprzez poprawę

infrastruktury obsługi pasażerskiej W gminie SoŚnicowice- Etap II - projektowano centrum
przesiadkowe.

10. Budowa drogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym zadanie zrealizowano i rozliczono.

11. Budowa drogi (ul, Szkolna) w Sośnicowicach iŁanach Wielkich- zadanie zrealizowano
i rozliczono.

12. Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach zadnie zrealizowano i rozliczono.

13. Budowa ulicy Wrzosowej w Smo|nicy zrealizowano i rozliczono.

14. Pźebudowa wraz z odwodnieniem ul.Górnej w Bargłówce zrealizowano i zakończono.

15. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sośnicowicach. zadnie zrealizowano
irozliczono.



16. Poprawa bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa poprzez doposażenie jednostki OSP

w Trachach - zakup samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem. zadnie zrealizowano

irozliczono.

17. Budowa sali gimnastycznej przy SP w SoŚnicowicach W trakcie budowy

18. Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy- prace projektowe trwają.

19. Wykonanie klimaĘzacji w Miejskim Przedszkolu w Sośnicowicach * zadanie vvykonano
i rozliczono,

20. Budowa oświetlenia u|. Kasztanowej w Sośnicowicach - zadanie zakończono i rozliczono.

21. Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Sierakowicach, zadnie zrealizowano i rozliczono,

ż2, Zagospodarowanie terenu między oSiR a Gimnazjum w SoŚnicowicach- etap IV zadnie
zrealizowano.

23. Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap V,V],Vil
zadnie zrealizowano i rozliczono,

4.L rnformaĘe o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komuna|nego gminy SoŚnicowice została opracowana zgodnie
z Wymogami aft. 267 ust. l pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(t, j. Dz. U. z 20L7 r., poz. 2077 ze zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t, j. Dz. U.z2019 r., poz.506 ze zm.).

Gospodarowanie majątkiem gminy Sośnicowice odbywa się popzez:
. jednostki budżetowe
. zakład budżetowy
. bibliotekę
. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

(pzedstawia to załącznik nr 1).

Gmina Sośnicowice posiada ponadto udziały w Pzedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. W Gliwicach (załącznik nr 4).

Wańość księgowa mienia komunÓ|nego i praw majątkovvych według stanu na dzień
31. 12.2018 roku - wyniosła : Lt7,940,35L,82 zł.
WartoŚĆ tę stanowią: prawa własności oraz pozostałe prawa majątkowe.

l0



Dane o przysługujących gminae prawach własności oraz innych praw
majątkowych.

Gmina SoŚnicowice według stanu na dzień 3L.L2.2o18 roku - posiada grunty komunale)
w iloŚci 376,2195 ha (w tym prawa do użytkowania Wieczystego) na łączną wartoŚĆ

6.315.501,50 zł. z tego przypada na:

GrunĘ pozyskane zostały w drodze:

. odpłatnego nabycia

. komunalizacji

. zaięcia pod publiczną drogę gminną

W oparciu o przepisy ustavvy o gospodarce nieruchomościami gmina Sośnicowice
gospodaruje zasobem nieruchomości oddając arunĘ w:

- użytkowanie wieczyste,
- trwały zarząd,
- dzierżawę i najem,
- użytkowanie,
- użyczenie,
- sprzedaż dla zwiększenia dochodów.

MIEJSCOWOSC POWIERZCHNIA WARTOSC W ZŁ

Sołectwo Bargłówka 25,82t4 ha 3ż4 983,40 zł
sołectwo kozłów 43,3847 ha 908 03ż,48 zł
Sołectwo Łany Wielkie 32,5653 ha 432 184,94 zł

sołectwo Rachowice 22,3219 ha 348 708,33 zł

sołecMo sierakowice 5I,1264 ha 894 260,25 zł

sołectwo smolnica 36,2199 ha 557 900,25 zł

Miasto sośnicowice 119,8298 ha 2250 897,8I zł

Sołectwo Trachy 74,2159 ha 343 236,29 zł

Sołectwo Tworóg Mały 20,6742ha 255 29],]5 zł

sUMA 376,2L95 ha 6 315 501,50 zł

Struktura zagospodarowania gruntów komunaInych :

grunty W użytkowaniu wieczysĘm stanowią
powiezchnie

3,8202 ha,

grunty W dzierżawie stanowią powierzchnię 111,3398 ha,

grunty w najmie stanowią powiezchnię o,7ot2ha,
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grunty W trwałym zaruądzie stanowią
DoWierzchnie

7,2505 ha

grunty W nieodpłatnym użytkowaniu
stanowia Dowierzchnie

0,2084 ha

grunty w uĄczeniu l przekazane do
nieodpłatnego korzystania stanowią
powierzchnie

L4,7297 ha

Budynki i budowle oraz obiekty inżynieryjne - zaewidencjonowane w jednostkach
organizacyjnych na łączną wańoŚć 65.380.858,17 zł w Ęm:

32 budynki, w których znajduje się 157 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7376,04
m2, 24 lokale uźytkowe o łącznej powierzchni 13ż4,33 m2, loka|e uźytkowe będące
w dyspozycji Uzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych o łącznej powiezchni 682,46
m2.

Pozostałe środki trwałe - zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych na łączną
watoŚĆ 40.162.833,30 zł.

Pozostałe p]awa majątkowe Gminy SoŚnicowice stanowią:

. udział w pzedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji sp. z o. o. w Gliwicach o watości
5.709.500,00 zł,

. wańość wiezytelności zabezpieczonych hipoteką z tytułu wykonywania zaległości
podatkowych vlynosi 340.77 4,8O zł.

Punktem wyjŚcia opracowania informacji o stanie mienia w zakresie 2018 roku jest fakĘczny
stan majątku gminy zamykający ubiegły rok według ewidencji księgowej.

Struktura rodzajowo-wańościowa majątku komunalnego

Mienie komunalne
Wartość księgowa mienia komunalnego wg
stanu na dzień 31.12.2018 r,

Budynki i budowle 65 380 B58,17 zł

pozostałe środki trwałe 40 162833,30 zł
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4,2, Obrót mieniem komunalnym

1, Nabycie gruntów na mienie gminy o łącznej powiezchni 5,4781 ha nastąpiło
w wyniku:

. odpłatnego nabycia - działki nr 1003/115 ark. 2 SoŚnicowice, 19/1 ark. 6 KozłÓw
o łącznej pow. 0,5554 ha

. zajęcia pod publiczną drogę gminną - działki nr 5451735 ark.4,537/I3I ark 4,
539/130 ark. 4, 1001/12 ark, t2 Sośnicowice, t246l27l, t248l270, L25Ol267,
t252l267, t256l333, 1260130ż, 1262/305 ark, 1 Bargłówka o łącznej pow. 0,062O
ha

. komunalizacji - działki nr 126, It70l538, 689/568 ark. 2, Sośnicowice 447l4t ark.
2 Smolnica, 675174 ark 5, I8Il43, t82l43,3ż9182 ark. 6 Tworóg Mały, 135 ark. 2,
3I3l71 ark. 5,202134 ark. 1, 21 ark. 6, 131 ark. 2 Kozłów o łącznej pow. 4,8595
ha

. weryfikacji pomiarów geoderyjnych pzy podziałach nieruchomoŚci +
0,0012 ha

2. Zbycie prawa własnoŚci gruntów o łącznej powieachni t,2643 ha nastąpiło
w wyniku:

. sprzedaży - działki nr 2745174,2750174,2752174,278tl74,27B3l74,2786174 ark.
2 sośnicowice, 1134160, 1135/60, 7136160, 10251706 ark. 11 Rachowice, 11B5/9,
t18719 ark. 1 Smolnica o łącznej powierzchni 1,1184 ha

. przejęcia przez Wojewodę Śląskiego na podstawie dec,yĄi za wypłaĘ
odszkodowania - działki nr 44015 ark. 1 Sośnicowice, 98Ilż9 afk. 2, 416/28 ark.3
Łany Wielkie o łącznej pow. 0,1435 ha

. weryfikacji pomiarów geodezyjnych przy podziałach nieruchomoŚci -
0,0024 ha

3. Dochody z q^ułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2018 r.

wyniosły 1.698.111,02 zł .

I. Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice
na rok 2O19 mają na celu powiękzenie zasobów majątkowych, właściwe
gospoda rowanie ni mi i osią ganie określonych pożytków popżez:

. kontynuowanie zagospodarowania mienia komunalnego popzez oddanie w trwały
zarząd, dzieżawę, użyczenie, użytkowanie i sprzedaż dla zwiększenia dochodów.

. kontynuowanie komunalizacji z mocy prawa,

. regulację prawną dróg gminnych,

. racjonalną gospodarkę mieniem w jednostkach organizacyjnych,

. wytworzenie mienia w procesie inwestycyjnym, zgodnie z założeniami wieloletniego
planu inwestycyjnego gminy Sośnicowice,

. zabezpieczenie majątku pned dekapitalizacją - przeznaczenie w budźecie
odpowiednich środków finansowych na remonty.
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5.7. Strategia Rozwoju Gminy SoŚniowie na lata 2O73-2025

Według teorii J, Hausner strategia rozwoju określana jest jako ,,koncepcja działania
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, pźedstawiona w formie
zwartego dokumentu zawierającego procedury osią9ania zamiezonych celów.

Strategię Rozwoju Gminy można określić jako długofalowy proces wytyczania i osiągania
celów wspólnoty samoządowej. OkreŚla ona generalny kierunek, aspiracje i priofieĘ
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia
wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych,
organizacyjnych i finansowych podejmowanych pzez władze samoządowe, Dokument jest
także odpowiedzią na ustawowy wymÓg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię,
jak również skuteczną próbą dostosowania się do standardów europejskich.

,,strategia Rozwoju Gminy SoŚnicowice na lata 2013-2025" jest podstawowym nazędziem
prowadzonej przez samorząd gminny poliĘki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem
strategicznym o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele ikierunki rozwoju gminy do
roku 2025, Celem Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań
rozwojowych gminy oraz skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy ina
podstawie tego określenie akceptowalnych kierunków rozwoju.

Obszary strategiczne wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyętej wizji i misji
rozwoju Gminy Sośnicowice do 2025 roku. Ze Względu na stwarzanie w perspektywie
długookresowej największych możliwości Wzrostu, uznane one zostaĘ za prioMetowe.
Wyodrębniono zatem trzy obszary, które są względem siebie równoważne i uzupełniające
się:

Dla każdego ze strategicznych obszarów rozwoju sformułowany został cel strategiczny
(w perspektywie 20ż5 roku), który obejmuje kilka celów operacyjnych. Dla ich
urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki intenłencji - pzykładowe zadania
i projekty do realizacji, Należy je traktować jako pewną propozycję, otwańą listę
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przedsięwzięć w danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktyvvności
programowej, finansowej i organizacyjnej całej wspólnoĘ Gminy SoŚnicowice
w perspekĘwie długofalowej. Strategia nie nazywa konkretnych działań realizacyjnych,
ponieważ rzeczywistość społeczna jest wysoce dynamiczna. Tym samym, ich definicja
W perspektywie 2025 roku jest bezzasadna. Zarządzanie strategiczne to permanentny proces
przygotowywania i prowadzenia działań zmierzających do realizacji pożądanego celu - przy
uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.

PLAN STMTEGICZNY STMTEGII RozWoJU GMINY soSNIcoWIcE NA LATA 2013-2025

oBsZAR sPoŁEcZNoścl l. USŁUG PUBLiCZNYCH
OBSZAR GOSPODARKA l

ZlNTEGRoWANY RoZWÓJ.
OBRZAR lNFRASTRUKTURY

l ŚRoDoWlsKA NAURAINEGo
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W Strategii nie nazwano konkretnych działań realizacyjnych, wyznacza natomiast kierunki,
które prowadziĆ mają do osiągnięcia założonych celów.

W MMACH REALIZACJI CELóW ZREALIZoWANo Do 2018 RoKU:

5,2. Program rewitalizaĘi Gminy gośnicowice na lata 2o76 - 2o23 (lokalny
program rewita lizaĘi)

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice został prżyjęty uchwałą Rady
Miejskiej nr \MIIIl267l2018 z dnia 27 w.zeŚnia 2017 roku. Program powstał na podstawie
art, 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym. Wykorzystano
w tym względzie zapisy art. 52 ust. 1 ustavvy z dnia 9 paŹdziernika 2015 r. o rewitalizacji.
Miasto pozyskało dofinansowanie na opracowanie dokumentów ze środków Programu
operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego pzez
RÓgioniiny 

- 
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W trakcie prac nad

dokumentem przeprowadzono konsultacje społeczne. Niniejszy program rewitalizacji w dniu
06.10.2017 r. został Wpisany do wykazu programów rewitalizacji Województwa Sląskiego.

Jako obszar zdegradowany Wyznacza się miasto SoŚnicowice oraz sołectwa Rachowice,
Trachy, Sierakowice, Smolnica oraz Tworóg Mały.
W celu wyłonienia obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności dokonano analizy
koncentracji problemów społecznych w odniesieniu do całego obszaru Gminy Sośnicowice.
Analiza problemów społecznych obejmowała diagnozę ilościową w obszarze dziewięciu
różnych czynników społecznych odnoszących się do poliĘki społecznej, przestępczości, rynku
pracy oraz edukacji i osób młodych w gminie, Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono
o analizę pięciu czynników gospodarczych. W obszaze diagnozy ilościowej obejmującej sferę
techniczną, środowiskową i funkcjonalno-przestrzenną w każdej z nich analizie poddano po
dwa czynniki.

. Budowa Gminnego centru m społeczno-kulturalnego
rDziałalność lzby Tradycji w 5ośnicowicach

lll

. utworzenie strefy Aktywności Gospodarczej

.przystąpienie do klastra energii,,przyjazna energia w powiecie Gliwickim"

.wdrożenie systemowej gospodarki odpadami

.Modernizac,ia i rozbudowa dróg gminnych

.zwiększanie liczby chodników i ich modernizacja
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Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąĆ obszar
co najwyżej 207o powiezchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30o/o ludności,
wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja
problemÓW społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych i Środowiskowych,
z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy.
Za obszar rewitalizowany uznano Miasto SoŚnicowice. Obszar rewitalizowany obejmuje
powierzchnię 8,I7 kmż (pzyjęto, że Miasto SoŚnicowice zostanie objęte częŚciowo
rewitalizacją; tereny z pżewagą funkcji mieszkaniowych pozostaną zachowane; wyłączone
będą obszary leśne).

if; Projekty rewitalizaryjne:

ProjekĘ rewitalizacyjne zrealizowane do
końca 2018 oraz realizowane nadal:

Baza lokalnych ofeń pracy

Droga do pracy

Senior +

Promocja Strefy AkĘwności Gospodarczej

Poradnictwo specjalistyczne w szkołach

Dyżur psychologa dla osób dotknięĘch
problemem uzależnień

Program profilakĘki łączący naukę,
wychowanie i rozwój

Program integracji i aktywizacji młodzieży
"Lepiej wspólnie niż wcale"

Nowy start w lepszą przyszłośĆ - aktywna
integracja mieszkańców obszaru
rewitalizowanego

Cyk| integracfnych imprez muzycznych dla
mieszkańców sośnicowic

Zagospodarowanie terenu pomiędzy oSIR
a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa
obiektÓw streń/ aktywnego wypoczynku

Zagospodarowanie terenu pomiędzy osiR
a Gimna4um w Sośnicowicach - integracja
mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoĘ
W otwartej pżestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej, pzystosowanej do
uprawiania sportu

senior +

Promocja Strefo AktywnoŚci Gospodarczej

Poradnictwo specjalistyczne w szkołach

Dyżur psychologa dla osób dotknięĘch
problemem uzależnień

Program profilakĘki łączący naukę,
wychowanie i rozwój

Program integracji i akĘwizacji młodzieb1
"Lepiej wspólnie niż wcale"

Novvy stań w lepszą przyszłośĆ - aktywna
integracja mieszkańców obszaru
rewitalizowanego

Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla
mieszkańców sośnicowic

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR
a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa
obiektów stre§l aktywnego wypoczynku

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR
a Gimnazjum w Sośnicowicach - integracja
mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoĘ
W otwartej przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej, przystosowanej do
uprawiania spońu
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Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR
a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa
strefy zdrowego stylu życia

Promocja zdrowego stylu życia
O siebie dbamy - środowiska nie
zanieczyszczamy
Utwozenie mini stref integracji społecznej
w sośnicowicach

Mentoring - cykl spotkań z osobami z
pasją/Znanymi

Klub tradycji śląskiej

Stworzenie kompleksowego systemu
publicznego transportu zbiorowego popzez
poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej

Program rozwoju Wolontariatu edukacyjnego

Poprawa kompetencji cyfrowych lokalnej
społeczności Sośnicowic: rozwój e-usług
publicznych oraz warsztaty informatyczne dla
mieszkańców

Zagospodarowanie terenu pomiędzy osiR
a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa
strery zdrowego sĘlu Ącia

5,3, Plan gospodarki niskoem isyjnej

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice jest zgodny
z postanowieniami, pżyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego,
którego podstawowe cele to:

1, redukcja emisji co2 o 20olo w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
2. wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20o/o w ż020

r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do !5o/o,
3. zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2O20 o 2oo/o.

Celem opracowania jest m.in.:

. wskazanie działań służąrych poprawie jakości powietrza w Gminie sośnicowice,. ułatwienie podejmowania decyzji o |okalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych,

. umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

. zwiększenie efektywności energetycznej.

Działania inwesĘcyjne Gminy Sośnicowice wpisane w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:

. Termomodernizacja budynku osp w sierakowicach

. Rewitalizacja centrum sośnicowic
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. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych rea|izowana w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice

. Budowa instalacji wytwórczej OZE

. Przebudowa ul, Górnej w Bargłówce - na długości: 1080 mb

. Przebudowa ul, Dolnej w Sierakowicach - na długości: 320 mb

. Przebudowa drogi powiatowej - ul. Łabędzka w Kozłowie 1300 mb

. Budowa obwodniry Sośnicowic 6,75 km

. Naprawa nawierzchni na odcinku 2,5 km droga 408 Sośnicowice - Sierakowice

. poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

. stwoźenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez
poprawę inftastruktury obsługi pasażerskiej W Gminie SoŚnicowice

ProjekĘ zrealizowane do końca 2018:

. Termomodernizacja budynku osp w sierakowicach

. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji d|a Gminy SoŚnicowice

. Budowa instalacji wytwórczej OZE

. Pzebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - na długości: 320 mb

. Przebudowa drogi powiatowej - ul. Łabędzka w Kozłowie 1300 mb

. Naprawa nawierzchni na odcinku 2,5 km droga 408 Sośnicowice - Sierakowice

s.4,Lokatna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Gómqo ŚIąska'

Gmina Sojnicowice jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina
Górnego Sląska",
Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnestwem publiczno-prywatnym. Powstaje jako
oddolna inicjaĘwa mieszkańców chcących akĘwnie działać na rzecz lokalnej społeczności.
LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykoźystuje lokalne zasoby.
Lokalne Grupy Działania zostały Wybrane do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju.
Działają one w ramach działania M19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader. LEADER to rozwój lokalny kierowany przez
społeczność (RLKS). wspierany ze środków EFRROW. Jest nadzorowana pruez Marszałka
Województwa Sląskiego, a ins$uqą zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Za poŚrednictwem LGD Leśna Kraina, Gmina pozyskała środki w wysokości 201 014,00 zł na
realizację zadania pn. :2agospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum
w Sośnicowicach - budowa obiektów strefo akĘwnego wypoczynku".

5,5. Miejscowe plany zagospodarowania pzestzennego

Na terenie Gminy obowiązuje : .,mieiscowy p|an zaqosDodarowania Drzestrzenneoo
gminv SoŚnicowice - przyjęty dnia 24 lipca 2OI8r. pżez Radę Miejską w Sośnicowicach
Uchwałą NR XLII/351/2O18 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 9 sierpnia 2018r. poz. 5055.

Paedmiotowy plan obejmuje swym zasięgiem 11620 ha - teren całej Gminy.
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Zgodnie z oceną aktualności MPZP, rezenła terenów pod zabudowę spełnia zapotzebowanie
na ok.50 lat. Łączna powiezchnia terenów wolnych od zabudowy wynosi ok. 507,33 ha,
wĘm: MN -361,90 ha, MU - 15,48 ha, U - 36,10 ha, Pu - 26,7Oha, RZ- 67,20 ha.

Gmina Sośnicowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

orzestrzennego Gminv Sośnicowice przyjęte pzez Radę Miejską w Sośnicowicach Uchwałą Nr
n00/i306l2013 z dnia 25.11.2013 r., na podstawie którego uchwalono przedmiotovvy MPZP.

Ostatnia ocena aktualności SU|KZP Miasta i Gminy SoŚnicowice oraz IIPZP, została
przyjęta UchwałąNr IIU29|20L9 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 stycznia 2019r.

Z jej treści wynika potrzeba opracowania aktualizacji studium dla obszarów położonych
w Sierakowicach, w granicach nowego, udokumentowan ego złoża iłów ceramiki budowlanej
"Sierakowice" (52,3 ha), a także dla terenów na których vvystępuje niezgodność
z obowiązującym planem (spowodowana uwzględnieniem w nowym planie terenów
które uzyskały pozwolenie na budowę na podstawie decy4i WZ),

5,6, Program profilakĘki i rozwĘzywania problemów alkoholowych

W dniu 31.10.2017 r. Rada Miejska w SoŚnicowicach uchwaliła ,,Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018" (Uchwała
nr Wlvl278lż017). W celu jego realizacji Burmistrz SoŚnicowic powołał Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA).

W 2018 r, na terenie gminy działał punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób
z prob|emem alkoholowym iich rodzin w którym dyżury pełnił psycholog, w ramach którego
udzielono następującej ilości porad:
- dla osób z problemem alkoholowym 9
- dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym 10
- d|a osób doznających przemocy w rodzinie 1

- dla osób stosujących przemoc w rodzinie 1

Członkowie GKRPA W Sośnicowicach w 2018 r. prowadzili rozmovvy z 16 osobami
uzależnionymi od alkoholu, w przypadku t2 z nich wystąpiono do sądu z wnioskiem
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, zaś w pzypadku pozostałych 4 osób
podjęto czynnoŚci zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.

W 2018 r, 9 rodzinom udzielono pomocy w ramach grup roboczych ds. pzeciwdziałania
pźemocy W rodzinie, w skład których wchodzili członkowie GKRPA,

W ramach realizacji Gminnego Programu ProfilaĘki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sośnicowicach w 2018 roku funkcjonowaĘ 3 świetlice środowiskowe: pzy
SP w Bargłówce, SP w Sierakowicach i SP w SoŚnicowicach . Zajęcia świetlicowe prowadzone
byĘ przez nauczycieli rllw. szkół w godzinach popołudniowych, pźy wykorzystaniu bazy



i spżętu szkół. Miały one charakter zajęć opiekuńczo-wychowawczych i spoftowych. Łącznie

z zajęĆ ŚWietlicowych skorzystało 62 uczniÓW.

Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowane były półkolonie,

w ramach których dzieci i młodzież szko|na mogły skorzystać z różnych form wypoczynku,
takich jak np. wyjazd na basen, do teatru, do kina czy na bowling. Zajęcia były prowadzone
pęez !8 nauczycieli w okresie półkolonii zimowych i20 w okresie półkolonii letnich.
Łącznie z półkolonii zimowych skorzystało 197 uczniów, zaŚ z półkolonii letnich 204 uczniów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkohoIowych w Sośnicowicach
dofinansowała w 2018 roku m,in. jednorazowe prelekcje, pogadanki, spektak|e, fesĘny
i inne imprezy plenerowe, imprezy spońowe i konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne).

5. 7. Prcgram płzeciwdziałania na*omanii

W dniu 3L,I0.20I7 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła ,,Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" (Uchwała nr x'§IY l279l20l7),
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
zostały przeprowadzone Warsztaty profilakĘczne z zakresu krzewienia postaw pozytywnych
w szkołach na terenie gminy Sośnicowice oraz zakupione aĘkuły do wykorzystania przy
organizacji konkursu d|a uczniów szkół podstawowych.

W dniu 19.12.2018 r, w ramach realizacji m.in, ww. programu zawarto umowę na wykonanie
diagnozy, monitoringu oraz strategii rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń
społecznych d|a Miasta i Gminy Sośnicowice. Wykonanie powyższej diagnozy nastąpiło
11.01,2019 r.

5.8, Zespdu rn@rdyścyplinarnego do Spraw Przeciwdztbłania Przemocy
w Rodzinie

Zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu orzemocv w rodzinie oŚrodek zapewniał obsługę
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Pzeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W przypadku Wystąpienia przemory W rodzinie uruchamiana jest procedura
,.Niebieskiej KaĄ". Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych
pzez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania prob|emów a|koholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie,

W 2018r spoządzono 4 formulaze ,.Niebieskich Kań - A' wszczynających procedurę.
Kontynuowano 5 procedur ,,Niebieska Karta" z lat popzednich.

Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Pzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
odbył 6 posiedzeń, na których omawiano problemaĘkę występującej w gminie przemocy
w rodzinie oraz podejmowano działania wynikające z procedury ,,Niebieskiej KaĘ".
Dla każdej rodziny, co do któĘ wszczęto procedurę ,,Niebieskiej KarĘ", Zespół powołał
grupę roboczą do zadań któĘ, w szczególności należało opracowanie i realizacja planu
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pomocy rodzinie/ monitorowanie sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych działań
wobec rodziny, rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań.

W 2018r. zostało powołanych 9 grup roboczych, które odbyły 17 spotkań. Zakończono
5 procedur ,,Niebieskiej Katy" z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i powstanie
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pomory oraz z powodu braku zasadnoŚci
podejmowanych działań.
W ramach procedury ,,Niebieskiej Karty" vwsłano do Sądu Rejonowego w Gliwicach IV
Wydział Rodzinny i Nieletnich 2 wnioski o wgląd w sytuację opiekuńczą małoletnich

Stosownie do aft.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoaądzie gminnym
Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in, wykonywanie
Uchwał Rady Miejskiej,
Rea|izując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistz przy pomocy
Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę |Viejską w Sośnicowicach w 2018r,
w sposób okreś|ony uchwałami.

W 2018 roku Rada obradowała na 10 sesjach zwyczajnych ipodjęła 97 uchwał.
Wśród podjęĘch przez Radę uchwał większość doĘczyła spraw z zakresu:
gospodarowania mieniem komunalnym, p|anów zagospodarowania przestrzennego
miasta, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska,
Podjęte pżez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z woj, 90 ust. 1 i 2
ustaWy
o samorządzie gminnym pżekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów
nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw
finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie zwoj,7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opubIikowane zostały w Biuletynie Informacji Pub|icznej, zaś uchwały
stanoWiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Uzędowym Województwa Śląskiego.

nu mer data wsprawtb:

1. }ccryn/301/2018 15.02.2018

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
9oŚnicowice na rok 2018 dla Powtbtu Gliwickiego w
celu utrzymania trwałości wspólnego projektu
'Zaplecze akwnej turystyki rowerowej dla
mieszkańców zachodniej części Subregionu
Centralneqo"
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2, }ccryII/302/2018 15.02.2018

udzielenia pomocy finansowej z budzetu Gminy
SoŚnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację
zadania polegającego na "Budowie ciągu pieszo-
rowerowego - etap IV WraZ z do,tosowaniem
nawierzchni drogi powiatowej Nr 29165 w Smolnicy
do budowaneqo ciaqu pieszo-rowerowerqo"

ą }C{XVII/303/2018 15.02.201B

udzielenia pomocy ftnansowej z budzetu Gminy
Sośnicowice dla Powiafu Gliwickiego na realizację
zadania polegającego na 'Budowie chodnika przy
ul,Weiskiei w Rachowicach - etap II"

4. )ccryII/304/2018 15.02.2018

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
9ośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację
zadania polegającego na "Budowie ciągu pieszo-
rowerowego od Strefo Aktywności Gospodarczej do
cm en ta rza w soś n icowica ch "'

5, x}cryIl/305/2018 15.02.2018

zmiany uchwały nr WXVI/295/2017 Rady Miejskiej w
Sośnicowicach z dnia 20.12.2017 r, w sprawie
przystąpienia do partnerstwa na rzecz rea/izacji
Projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerckich ".

6. )ccryII/306/2018 15,02.2018 zmiany budźetu gminy na rok 2018,

7. XXXVII/307/2018 15.02.2018
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

8. )ccryII/308/2018 15.02.2018 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

a }ccryilI/309/2018 21.03,2018
nie vvyrazenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2019 r,

10. }c{ryIII/310/2018 21.03.2018 podziału Gminy 5ośnicowice na okręgi vvyborcze
w wvborach do Radv Mieiskiei w sośnicowicach

11. )C{XVIII/31 U2018 21.03.2018

określenia zasad udzielania dotacji celowej na
modernżację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych ramach Programu Ograniczania
Niskiej Enlsji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-
2022"

t2. xxXvIIIl3t2/2oI8 21,03.2018
przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy SoŚnicowice w 2018r,"

13, mry[I/313/2018 21.03.2018
przyjęcia łanowiska doĘczącego poparcia dla
budouvy obwodn icy Miasta Sośnicowice

14. }ccryilI/314/2018 21.03.2018
ustalenia stawki jednostkowej dotaji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w sośnicowicach,

15. }cc(VIII/315/2018 21.03.2018
przyznania w 2018 roku dotaq'i celowej z budżetu
gminy 9ośnicowice na prace konserwatorckĘ
restauratoskie, robou budowlane przy zabytku
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wpisanym do Ęestru zabytków pod numerem
8/291/15 tj, Płpie nagrobnej I i Płycie nagrobnej II
nie stanowiącym własnoki gminy.

16. )cOOnII/316/201B 21.03,2018

przyznania w 2018 roku dotacji celowej z budżetu
gminy Sośnicowice na prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboĘ budowlane przy zabytku
wpisanym do Ęestru zabytków po.d numerem
A/360/60 Ę. kościele filialnym p. w, Sw, Katarzyny
Aleksandrg'skie1 w Sierakowicach, nie stanowiącym
własności ąminy

17. }ccWIII/31712018 21.03.2018 zmiany budżetu gminy SoŚnicowice na rok 2018-

18. pO0/III/318/2018 21.03,2018
zmiany Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-202

19. )cc&ilI/319/2018 21.03,2018

określenia zasad udzblania dotacji celowej na
dofinansowanie kosźów poniesionych na usuwanie
uvyrobów zawierających azbest z obiektów
budownidwa inĄlwidualnego z terenu Gminy
Sośnicowice w ramach ,,Programu usuwania azbestu i
tvyrobów zawierających azbest dla Gminy
5ośnicowice"

20. }ccfiX/320/2018 17.04.2018
podziały Gminy 5ośnbowice na stałe obwody
głosowania

2I. nC{V32112018 17.04.2018 pzyznania nagrody 'Złota Sosna" w roku 201B

22, )c(X.Iy.l32212018 17.04.żOt8

uchylenia UchwaĘ Nr )&XWII/328/2014 Rady
Miejskiej w 5oŚnicowicach z dnia 27 lutego 2014 r, w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pienięznego dla
osób objęĘch wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dozywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożWania" na lata 2014-2020
(DZ urz. Woj. Sl, z 2014 r, poz. 1362),

23, )C(/..Ix/323/20t8 17,04.20t8
przyjęcie aktualizacji "Program usuwania wyrobów
zawieĘących azbest dla Gminy Sośnicowice

24. Wxlxl324l20t8 17.04,20t8

W sprawie zmiany UchwaĘ Nr II/7/2014 Rady
Miejskiej w SoŚnicowicach z dnia 15 grudnia 2014
roku w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu
osłonowego W zakresie dozywiania "Pomoc gminy W
zakresie dozywiania" na lata 2014-2020

1E )c{fiX/325/2018 t7.04.20L8
w sprawie usta/enia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających
sch ro n ien ia osobo m bezdom nym.

26. }ccOX/326/2018 t7.04,20t8

zmiany Uchwały Nr ){XI/181/2012 Rady Miejskiej w
Sośnicowicach z dnia 29 października 2012 r. w
sprawie szczegółovvych warunków przyznawania i
odpłatnoŚci za usłuqi opiekuńcze i specialistvczne
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usługi opiekuńcząszczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu pobierania opłat

27. r(/.lxl3z7l20t8 17.04,20lB

ustalenia szczegółotvych zasad ponoszenia
odlatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy
sośnicowice

28. )cc(x/328/2018 17.o4.20t8 zmiany budzetu gminy Sośnicowice na rok 2018-

29. ,fr<xlxl3zgl2ol8 t7.04.20L8 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-202

30. XL/330/2018 30.05,2018

zatwierdzenia sprawozdania Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Mie]śko Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Sośn icowicach za 2017 r,

31. XLl331l2ol8 30.05.2018

zmiany uchwaĘ Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w
Sośnicowicach z dn. 28. Czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
złobków i klubów dziecięcych

32. xLl33212018 30.05.2018
zaciągnięck, pozyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony 9rodowiska i Gospodarki Wodnej w
katowicach

33. XL/333/2018 30,05.2018
zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za
2017 rok

34. xU334l20t8 30,05.2018

zmiany uchwały Nr )XVII/240/2013 Rady MiejskĘ w
Sośnicowicach w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych

35. XL/335/2018 30.05.2018
ustalenia opłat za śwndczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
sośnlcowice

36. xLl336l20I8 30,05.2018
przyjęcla planu nadzoru nad złobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

37. xLl337l20I8 30.05.2018 zaliczenia do kategorii drogi gminnej

38. xV338/2018 30.05.2018 nadanb nazwy ulicy ( Sośnicowice- Pod Dębami)

25



39. XL/339/2018 30.05.2018 nadania nazwy ulicy (Smolnica ul, Cicha)

40. xLl34o/20t8 30.05.2018
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w SoŚnicowicach
nr W-158-2008 z dn.17.07.2008 r. w spr. uchwalenia
statutu Zespołu Ekonomiki aświaty, Zdrowia i Kultury

4L xLl34tl2ol8 30.05.2018
powolania komĘi doraźnej do dokonania zmian
w Statucie Gminy i Regulaminie Pracy Rady Miejskiej

42. xL/342l2018 30.05.2018
uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Łanach Welkich

43. xLl343|20LB 30.05.2018 budzetu gminy Sośnicowice w 2018

44. xLl344/2018 30.05,2018
zmiany Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

45. xLu345l20L8 20.06.2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńczą z wyłączeniem speĘalisĘenych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania

Ą6. xLl/346l2018 20.06.2018

zmiany UchwaĘ Nr )&XIX/327/2018 Rady MĘskĘ z
dnia 17 kwietnia 2018 r, w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
m i eszka ńców Gm i n y Sośn icowi ce

47. xLv347l20t8 20.06,2018 zmiany budzetu Gminy Sośnicowice na rok 2018

48. xLU348l20t8 20.06.2018 zmiany Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

49. xLIIl349l20t8 24.07.2018
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholovvych na terenie gminy 9ośnicowice

50. XLII/350/2018 24.07,20IB
ustalenia zasad ug,ytuowania na terenie Gminy
Sośnicowice mie]śc sprzedaźy i podawanta napojów
alkoholowych

51. XLII/351/2018 24.07.żOL8
m iejscowego pla n u zagospodarowa n ia przestrzennego
gminy Sośnicowice

52. XLII/352/2018 24,07,ż0I8

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr
XL/336/2018 w sprawie przy]-ęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami

53. XLII/353|20L8 24.07.2018
przyl'ęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
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54, xLII/354/2018 24.07.20IB uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatovvych w Łanach Wielkich

55, xLII/355/2018 24,07.20t8

udzielenia pomocy frnansowej z budżetu Gminy
Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację
zadania polegającego na: ,,Remoncie drogi
oowiatowei nr 29345. "

56. xLII/356/2018 24.07.20t8 zmiany budzetu Gminy Sośnicowice na rok 2018

57, xLIIl357l20I8 2Ą.07.2018
zmiany Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

58. XLIII/358/2018 19.09.2018
Projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzanb ścieków obowiązującego na terenie
Gminy sośnicowice

59. XLIII/359/2018 19.09.2018
rozpatrzenia petycji złozonej przez Remondis Gliwice
5p, z o.o.

60. XLIII/360/201B 19.09.2018

zmiany uchwały Rady Miejskiej w 9oŚnicowicach Nr
XLrł$5/2018 z dnia 24 lipca 2018 r, w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budzetu Gminy
Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację
zadania polegającego na: ,,Remoncie drogi
powiatowej nr 29345 Sierakowice- Tworóg Mały, "

61. XLIII/361/2018 19.09.2018 zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2018

62. xLILIl36212oI8 19.09.2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

63. xLIV/363/2018 19.09,201B

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz
łvy,sokości zwrotu kosztów podróźy służbovvych dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy Sośnicowlce

64. xLIv/364l20l8 17.I0.20I8 zmrbny statutu Gminy SoŚnicowice

65. XLIV/365/2018 17.10.2018

prznęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z
organizaqami Pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozytku
publlcznego na lata 2019- 2020

66. xxvl366l20L8 L7.t0.20I8

powołania komisji konkursowej W ce/u
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekl
Zdrowotnej Mijsko Gminnego OŚrodek Zdrowia w
Śdśnicowicach

67. xLIV/367/2018 17.10.2018
stawek podatku od nieruchomoŚci na terenie gminy
sośnicowice,
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68 XLIV/368/2018 17.10.2018 zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2018

69. XLIV/369/201B 17.10.2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022

70, Ilu21t8 19.11.2018
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w sośnicowicach,

7t. I/2l2ol8 19.11.2018
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w sośnicowicach,

7ż. Il3l2018 19.11.2018
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sośnicowicach i ustalenia jej składu osobowego,

73. IlĄl2o1B 19.11.2018
powołania Komisji Skarg, Wniosków i PeĘcji Rady
MiejskĘ w Sośnicow'cach i ustalenia jej składu
osoboweąo,

74, u5l20L8 19.11.2018
powołania Komisji Budżetu Flnansów l Rozwoju
Gospodarczego w Sośnicowicach i ustalenia jej składu
osoboweqo,

75. Il6l2oI8 19.11.2018
powołania KomĘi Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w 9ośnicowicach i ustalenia iei składu osobowego.

76. Il7lżoI8 19.11.2018
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizy7'nej Rady
Miejskiej W sośn icowicach,

77. I|8l2ot8 19.11,2018
powołania Przewodniczącego Komisji skarg,
Wniosków i Petycii Rady Mieiskiei w Sośnicowicach,

78, Il9l20t8 19.11.2018
powołania Przewodniczącego Konisji Budżetu
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
sośnicowicach,

79. Iltol2oL8 19.11.2018
powołania Przewodniczącego KomĘi Spraw
Społecznych Rady MiejskĘ w Sośnicowicach.

80. Illu2ltg 19.11.2018 ustalen ia wynag rodzenia dla Burm istrza Sośn icowic,

81. IlL2l20I8 19.11.2018
stdwek podatku od nieruchomości na terenie gminy
sośnicowice.

8ż. Il13l2oL8 19.11,2018 zmnny budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2018.

83. Il14l2018 19.11.2018
zmiany Wielo/etniej Prognozy Finansowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022.

84. Ilt5l2078 19.11.2018
w sprawie złażenia wniosku o likwidaq'ę
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnoślaskieqo Okręqu Przemysłoweqo w Katowicach

85, IIl16l20t8 19.12.2018 zaliczenia do kategorii drogi gminnej,
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86. Ill17l20L8 19.12.2018

podwyzszenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie doźywiania dla osób objętych Wieloletnim
rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019 - 2023,

87, IIll8l20tB 19.12.2018

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządouvym
programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
- 2023.

88. IIlt9lż078 19.12.2018

uchylenia Uchwały Nr XYXIX/325/2018 Rady MiejskĘ
w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie
ustalenia szczegółotvych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających
schronienia osobom bezdomnym (Dz, U,
Woiewództwa ślaskieso z 2018r,, poz, 2812).

89. IIl20l2018 19.12.2018

ustanowienia programu osłonowego w zakresie
dozywiania ,,Pomoc dzieciom i uczniom w dostępie do
posiłku w przedszkolu lub w szkole" na lata 2019-
2023,

90. IIl2u2018 19,12.2018
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu ,,9enior+" w Sośnicowicach.

91. Iv22l2018 19.12,2018

określenia zasad działania Dziennego Domu ,,5enior+"
i ustalenia kryteriów uczestnictwa seniorów do
korzystania z usług świadczonych przez Dzienny Dom
,,Sen ior+ " w Sośn icowta ch.

9ż. IIl23l2018 19,12.2018
przyjęcia Gminnego Programu Prof,lakĘki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

93, 1Il24l2018 19,12.2018
przńęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2079,

94. IIl25l2oI8 t9.I2.20t8
rozpatrzenia skargi złożonej na działalnoŚĆ Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W
sośnicowicach,

95, IIl26l2018 L9.I2.20L8 zmiany budzetu Gminy Sośnicowice na rok 2018.

96. IIl27l20t8 19.12.2018
zmiany Wielo/etniej Prognozy Finanqowej Gminy
Sośnicowice na lata 2018-2022,

97. IIlż8l2018 t9.I2.20L8 zmiany składu osobowego Komisji Rewizy'nej,
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7,7, Ochrona zdrowia

Nad zdrowiem ludności miasta i gminy Sośnicowice w roku 2018 czuwał personel
zatrudniony SP ZOZ Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach,
Zadeklarowanych osób do Podstawowej Opieki Zdrowotn ej lPOZl na dzień 31.12.2018 r.
było :

Lekarze - 6999
Pie!ęgniarki - 7038
Położne - 37L3

Ogółem w roku 2018 lekarze przyję|i 36.531. pacjentów w tym wykonano 912 wizyt
domowych.

poradnia poz 35.028 porad

poradnia dla kobiet 760 porad

Gabinet USG 743badań

Zabiegi

personel średni na terenie ośrodka
Zdrowia w 2018 roku ogółem wykonał
30.436 zabiegi a w środowisku 10.002
zabiegi co daje w sumie 40.438
zabieqów

Punkt szczepień 1.658 szczepień

Gabinet fizykoterapii 353 pacjentów
2.186 zabieqów

Laboratorium analityczne 4.866 pacjentÓW
21.565 badań
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W roku 2018 podpisane umowy z Narodowym

świadczenia:

Poz - Podstawowa opieka Zdrowotna :

. świadczenia Lekarza

. świadczeniepielęgniarki

. Świadczenie Położnei

. Medycyna SzkoIna

. Wystawienie Karty DILo

. poradnia Ginekologiczno-położnicza

W tym: Program profilaktyczny raka szyjki
DILo.

Funduszem Zdrowia na następujące

macicy oraz Wystawienie Karty

7.2, Pomoc spobąna

Plan budżetu po zmianach wynosił 9 192 695,o0 zł.
Realizacja budżetu: 8 78L 846,44 zł

\iY,"daniaops

liczba osób: 8
- liczba świadczeń: 69
- liczba wydanych decyzji: 9
- kwota świadczeń: 37 650,00zł (środki z
budżetu państwa)

- liczba świadczeniobiorców, za których
opłacono składkę: 7
- liczba składek: 68
- koszt składek: 3 383,00zł (środki z budżetu
państwa)

- liczba rodzin: 13
- liczba osób w rodzinach: 16 (osoby
samotnie gospodarujące i osoby w
rodzinach)
- liczba świadczeń:72
- liczba wvdanvch decyzji: 59

Informacja z udzielonych
świadczeń pomocy społecznej

1. Zasiłki stałe - dla pełnoletnich osób
całkowicie niezdolnych do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające zasiłek stały

zdrowotnego z innego sułu

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub
żywności - w ramach programu

,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
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4. sprawienie pogEebu

5. zasiłki celowe

6. Zasiłki okresowe

7. Usługi opaekuńcze

8. SpecjalisĘczne usługi opiekuńGze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

9. Skierowania i usługa w DD ,,Senior+"

za10.

- kwota świadczeń: 13 100,002ł w Ęm: 7
860,00zł (środki z budżetu państwa)
5 240,00zl (Środki własne gminy)

- |iczba osób: 1

- kwota świadczenia: 2 580,00zł (środki
własne gminy)

liczba rodzin: 16
- liczba decyzji: 32
- kwota świadczeń: 11 510,00zł (środki
własne gminy)

w tym; 1 specjalny celowy
- liczba rodzin: 1

- liczba decyzji:1
- kwota świadczenia: 300,00zł

- liczba rodzin: 14
- liczba świadczeń: 65
- liczba decyzji:. 37
- kwota świadczeń,, 21 447,00zł (środki z
budżetu państwa)

liczba osób, którym świadczono usługi
opiekuńcze: 7
- liczba decyzji: 3
- liczba świadczeń (godzin): 725

- liczba osób, którym świadczono
specjalistyczne usługi: 1
- liczba decyzji: 5
- liczba świadczeń (godzin): 90
- kwota świadczeń: 4 500,00zł (środki z
budżetu państwa)

liczba osób: 19
- liczba decyĄi: 24

- liczba osób: 7



mieszkańców
społecznej

domach pomocy

1t. Wypłata opiekunom wynagrodzenia
należnego za sprawowanie opieki w
wysokości ustalonej przez sąd

- liczba świadczeń: 74
- liczba decyzji: 9
- kwota świadczeń: 189 838,00zł (środki
własne gminy)

liczba osób: 20
- liczba świadczeń: 287
- kwota świadczeń,. 3żżż3,00zł (środki z
budżetu państwa)

Ogółem pomocą (w ramach zadań własnych
i zleconych) objęto 33 rodziny, liczba osób
w tych rodzinach - 53.

Łącznie na świadczenia z pomocy
społecznej wydatkowano 316 z3t,OQzł,
z czego; ze środków własnych gminy 209
168,00zł, z budżetu państwa 107 063,00zł.

działań mających
rodzinie zdolności

celu paywrócenie
wypełniania tych

Ośrodek realizuje takźe zadania
Wynikające z ustawy o WsDieraniu rodzinv i

systemie Dieczy zasteDczei. Wspieranie
rodziny przeżywającej trudnoŚci w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych to zespół planowanych

na
do

funkcji, System pieczy zastępczej to zespół
osób, ins§Ąucji idziałań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania
dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania paez
rodziców.

W roku 2018 ponoszone były wydatki
związane z pobytem 4 dzieci naszej gminy w
pieczy zastępczej. Wydatki gminy związane z
opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej wyniosły 24 981,75 zł,

Ponadto w 2018r. 5 rodzin mających
trudność w vvypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych objętych było
Wsparciem asystenta rodziny. Asystent
rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu
jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę.

Kafta Dużei RodZinV. Prawo do posiadania Karty
przysługuje członkowi rodziny Wielodzietnej
(na zasadach określonych w ustawie), pźez
lćórą rozumie się rodzinę, w któĘ rodzic
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Kańa jest dokumentem iden§ńkującym
członka rodziny wielodzietnej.
Uprawnienia pzysługujące osobom
posiadającym ważną Kańę polegają na
przyznaniu kozystniejszego od ogólnie
obowiązującego doĘpu do towarów, usług
lub innych form działalności. Od 2018 roku
istnieje możliwość posiadania Karty w formie
elektronicznej.
Realizacja ustawy przez gminę jest zadaniem
zleconym z zakresu administracji ządowej
finansowanym z budżetu państwa.
Złożono L6 wniosków o przyznanie Kartv
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Dużej Rodziny. Wydano Karty dla 90
członków rodzin wielodzietnych. Kosż
realizacji ustawy wyniósł: I85,42 zł,

W myśl ustawv o wsparciu kobiet w ciał i
rodzin ..Za Żvciem", z §Ąułu urodzenia się
żywego dziecka posiadającego ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały W prenatalnym okresie
rozwoju dziecka
lub w czasie porodu pr4anaje się na to
dziecko jednorazowe świadczenie w
wysokości 4 000,00zł.

Liczba złożonych wniosków: 1

Liczba świadczeń: 1
Kwota świadczeń: 4 000,00zł
Liczba decyzji: 1

Realizacja zadań z ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów

Informacja z udzielonych świadczeń
z funduszu alimentaryjnego

za okres od I do xII 2o18r.

Kwota wypłaconych świadczeń
alimentacyjnych : 181 800,00zł.

Liczba świadczeń: 464

Liczba osób uprawnionych pobierających
świadczenie z funduszu alimentaryjnego: 38

Liczba wydanych decyzji dot. świadczeń z
funduszu alimentacyjneqo: 52

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie:
11

Liczba decy4i umazająrych postępowanie
w sprawie uznania dłużnika za uchylającego
się od zobowiązań alimentaryjnych: 3

KwoĘ zwrócone przez dłuźników
alimentacyjnych z §Ąułu wypłaconych
świadczeń
z funduszu alimentaryjnego:. 28 08t,26zł z
tego:

- pzekazane na dochody budżetu państwa -
25 37I,65zł,

- pzekazane na dochody własne organu
właściwego wierzyciela - 2 7 09,6Lzł.

kwota odzvskanvch nienależnie pobranvch
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świadczeń z funduszu -7 377,00zł.

Stan należności na 31.12.2018r. z §tułu
nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyineqo - 2 873,0ozł.

Realizacja zadań z ustavvy
świadczeniach rodzinnych

tnformacja z udzielonych świadczeń z
realizacji zadań wynikających z ustawy

o Świadczeniach rodzinnych za okres
od I do xu 2018r.

1. Zasiłki rodzinne
- liczba świadczeń - 4 350
- kwota świadczeń - 493 660,35zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych
- liczba świadczeń - 2 04l
- kwota świadczeń - 223 759,62zł
Łączna liczba wydanych decyzji dot,

zasiłku rodzinnego i dodatków: 282

3. zasiłki pielęgnacyjne
- liczba świadczeń - 2 305
- kwota świadczeń - 364 448,00zł
- liczba wydanych decńii 223

4. Świadczenie pielęgnacyjne
- liczba świadczeń - 37I
- kwota świadczeń - 543 357,00zł
- liczba wydanych deryzji: 49

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy
- liczba świadczeń - 1

- kwota świadczeń - 520,00zł
- liczba wydanych decyzji:

6. Jednorazowa zapomoga z Ęltułu
urodzenia dziecka

- |iczba świadczeń - 71
- kwota świadczeń - 71 000,002ł
- liczba wydanych decyzji: 78

7. świadczenie rodzicie!skie
- liczba świadczeń - 286
- kwota świadczeń - 260 833,00zł
- liczba wydanych decyĄi: 29

Decyzje W sprawie śWiadczeń rodzinnych
nienależnie pobranych: 10

Łączna kwota wypłaconych świadczeń
rodzinnych: I 957 577,97zł.
Odzyskane w 2018r. nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne wyniosły: 5 282,00zł
pozostała do zwrotu kwota nienależnie
pobranych świadczeń na dzień 31.12.2018r.
wynosiła: 4O0,00zł,

8. składki na ubezpieczenia społeczne
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za niektÓre osoby pobierające
świadczenie

pie!ęgnacyjne oraz niektóre osoby
pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

- liczba świadczeń - 272
- kwota Świadczeń - 104 698,00zł

9. §kładki na ubezpieczenie zdrowotne
za niektóre osoby pobierające
świadczenie

pielęgnacyjne, nielćóre osoby
pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy otaz za

osoby pobieĘące zasiłek dla
opiekuna

- liczba świadczeń - 90
- kwota świadczeń - IL 736,00zł

10. zasiłek dla opiekuna
- liczba świadczeń - 5
- kwota świadczeń - 2 34B,O0zł

Realizacja zadań z zakresu ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci

lnformacja z udzielonych
świadczeń wychowawczych
za okres od I do xII 2018r.

Liczba złożonych wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego: 667

(na 979 dzieci).

Liczba wypłaconych Świadczeń
wychowawczych: 9 771
Kwota wypłaconych świadczeń
wychowawczych:. 4 87t 509,45 zł.
Liczba wydanych decyzji dot. świadczeń
wychowawczych: 653
Odzyskane w 2018r. nienależnie pobrane
świadczenia wychowawcze wyniosły: 21
500,00zł.
pozostała do zwrotu kwota nienależnie
pobranych świadczeń wychowawczych na
dzień 3I.I2.20L8r. Vvynosiła: 0,00zł.
Liczba oczekujących na rozpatrzenie
wniosków pzekazanych do Sląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach na dzień
31.12.2018r:
- okres zasiłkowy 20L6l2Ot7 9 wniosków
(na 14 dzieci);
- okres zasiłkowy 20L7l20I8 14 wniosków
(na 26 dzieci);
- okres zasiłkowv 20t8l20l9 12 wniosków
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(na25 dzieci).

Rządowy program ,,Dobry siań" Liczba złożonych wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia dobry stat: 696

(na 1037 dzieci).
Liczba wypłaconych świadczeń dobry stań:
1 035
Kwota wypłaconych świadczeń; 310 500,00
ż.
Liczba przekazanych informacji dot.
przyznania świadczenia : 694
Liczba wydanych decyzji dot. świadczenia
dobry stań: 2

7.3.EDUKACJA

W Sośnicowicach działa Szkoła Podstawowa im, Juliusza Rogera.
W gminie funkcjonują także szkoły podstawowe w Bargłówce, Kozłowie i Sierakowicach,
a we wszystkich jej sołectwach - przedszkola lub oddziaĘ pzedszkolne. Przy szkołach
i przedszkolach istnieją place zabaw dla dzieci i obiekty spotowe.
Zapewnieniem wspólnej obsługi administraryjnej, finansowej i organizacyjnej placówek
oświatowych dla których Gmina Sośnicowice jest organem prowadzącym zapewnia Gminny
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Dla realizacji celu GZoPo administruje następujące placówki oŚwiatowe:

- pzedszkola

- szkoły podśawowe

Podstawowym zadaniem GZoPo jest zapewnienie obsługi finansowo-księgowej gminnych
placówek oświatowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego.

Zespół realizuje zadania własne gminy W zakresie oświaĘ zgodnie Z zapisami ustawowymi
oraz zasadami określonymi przez Gminę m.in.:

- przygotowuje projeĘ właściwych dokumentów służących organom gminy w zakresie
dotyczącym oświaty w Gminie.

- opracowuje analizy, prowadzi prace statystyczne isprawozdawcze z zakresu realizowanych
zadań rzeczovlych, zatrud nienia, wyna g rodzeń itp.

- stale współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

- wykonuje inne zadania zlecone przez organy Gminy



2. Prowadzenie naliczeń płac i ich pochodnych,

3. Obsługa funduszu socjalnego,

4. Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych,

5, Obsługa techniczna i merytoryczna w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników
przedszkoli.,

6, Obsługa techniczna i merytoryczna w zakresie prowadzenia akt osobowych dyrektorów
placówek oświatowych,

7. Prowadzenie obsługi umów-zleceń,

8.Prowadzenie dofinansowania kosźów kształcenia młodocianych pracowników,

9. Organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,

lO.Zorganizowanie dowozu uczniów do szkół
11. prz}rznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym uczniom znajdująrym się
w trudnej sytuacji materialnej. pomoc otrzymało 33 uczniów, otrzymujących zasiłek losowy
6 uczniów. Łącznie na kwotę 958ą10 zł. (2 389,82 zł środki własne oraz 7 190,28 zł
z budżetu państwa).

13. Dofinansowano 12 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 9 młodocianych
pracowników w wysokości 64 438,00 zł
Dofinansowania dokonano ze środków Funduszu pracy na podstawie umovvy z Wojewodą
śląskim.

KoszĘ funkcjonowania GZOPO za okres 1.01.-31.12.2018 r. wynoszą - 592 585,34 zł

Poniżej przedstawiono zestawienia dotyczące placówek oświatowych:
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(Dane z SIO na dzień 30 wzeŚnia 2018 r.)

SzkoĘ Podstawowe

Lp. Szkoła
podstawowa

Liczba
ucznió

LicZba
oddział
ów

Srednia
liczba
ucznióW

oddziale

Koszt

utrzyman
ia szkoły

W tym

remonty i

inWest.

Roczny
koszt

Utżym
ania

1

ucznia

Roczny koszt

utrzymania

1ucznia

bez
remontów

1. Bargłówka 82 7 t7,7I I 126
935,31

38
967,7B

13
743,1I 13 267,90

2, Kozłów t02 8 t2,75
1 351

035,50
18

621,10
lJ

245,45
13 062,89

3. sierakowice 186 10 18,6
1 919
8I7,9I

75
986,65

10
32I,60 9 9t3,o7

4,

sośnicowice
267 13 ż0,54

4 876
916,93

203
808,03

t3934,
05

t3 35t,74
Klasy
gimnazjaIne 83 3 27,7

Razem 720 4t 17F6 9 274
705,65

337
383,56

L2
881,5

4
124L2l95

Lp. przedszkola Liczb
a
dzieci

Liczba
oddziałó

Srednia
liczba
uczniów

oddziale

Koszt
utrzymani
a
przedszko
la

W tym

remonty
i

inWestyc
je

Roczny
koszt

utrzym
ania 1

dziecka

Roczny koszt
utrzymania 1

dziecka

- bez
remontów

1. Bargłówka 25 1

ż5

277
094,51

6
524,04

11
083,78

I0 822,82

2. Kozłow 25 1

25

196
470,88

15
397,18

7
858,84

7 24ż,95

sierakowice 73 4
18,75

7IL
305,77

19
07I,63

9
743,9I 9 482,65
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4. smolnica 14 1 t4 179
348,34

t2
810,60

12 810,60

5. sośnicowice 134 6
22,33

1 570
486,81

172
580,23

11
720,05 I0 432,14

Razem 27l 13
21

2934
705,7L

213
573,08

1o
829,L

7
10 041,08

Tabela 4.

Kadra pedagogiczna pżedszkoli

Ę Gminne
przedszkole w
Bargłówce

posiadane
kwalifikacje

o9Ółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczycieI
dyplomowa
ny

4.

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zajęĆ
2 0 0 1 1 0

=§
.qJ Ec>
E3.: ci(§€JN,E

liczb
a

2 0 0 0 1 1

tym
etat

u 0,15 0 0 0 0,10 0,05

Razem
etaty

2,L5 0 0 1 1,10 o,05
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Ę Gminne
przedszkole w
Kozłowie

posiadane
kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycle
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4.

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
wymiarze

zająć

1 0 0 0 0 1

=E'= ło
c., F
c>-o3
f
.,: c;lllc)N,-

liczb
a

4 0 0 1 -t 2

tym
eLd l

u 0,ż5 0 0 0,05 0,10 0,10

Razem
etaty

L,25_ 0 0 0,05 0,10 1,10

:,
Gminne
przedszkole w
sierakowicach

posiadane
kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczycl
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycle
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4,

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zalęć
6 0

1 2 1 2

3s,F .§dtr
c>EE
f
.= cil§ (IJN,-

liczb
a

2 0 0 0 0 2

tym
etat

U o,27 0 0 0 0 0,27

Razem
etaty

6,27 0 1 2 1 2t27
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Lp Gminne
przedszkole w
SmoInicy

posiadane

kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontralćo

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4.

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zajęć 1 0 0 0 0 1

=&,=l§

.0J Ec>
!=
f
.ijol§ (IJN,-

liczb
a

4 0 0 1 1 2

tym
etat

u 0,25 0 0 0,05 0,10 0,10

Razem
etaty

Lt25 0 0 0,05 0/1o 1,10

Lp Miejskie
przedszkole w
sośnicowicach

posiadane

kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontra kto

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4.

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zająć
11 0

0
4 6 1

=§
.0J Ec>,o3
f
,,: cil§ (lJN.E

liczb
a

5 0 0 2 1 2

tym
etat

u 0,57 0
0

0,19 0,10 0,28

Razem
etaty

tL,57 0 0 4,t9 6,1o Lt28

4ż



Tabela 5.

Kadra pedagogiczna szkół

Ę Szkoła
podstawowa w
Bargłówce

posiadane
kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczycl
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycle
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4,

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiaźe

zajęć

9 0 0 0 4 5

EE
CJtr
->ol
fEcilocJN,E

liczb
a

13 0 0 4 4 5

tym
etat

u 4,I8 0 0 l,t7 0,84 2,03

Razem
etaty

13,18 0 0 1,31 4,84 7,o3

Ę Szkoła
podstawowa w
Kozłowie

posiadane
kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4.

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
wymiarze

zajęć
11 0

0 4 2 5

=E
.9Ec>!l
:a
,,: cilq c.)N,E

liczb
a

13 0 1 6 0 6

tym
etat

u 5,95 0 0,33 2,89 0 2,73

Razem
etaty

16,95 0 o,33 6,89 2 7,73
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Lp Szkoła
podstawowa w
sośnicowicach

posiadane

kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

4,

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zajęć
36 0

1 10 10 15

=$
0JF
->o3].! cil§ (IJN,E

Iiczb
a

9 0 1 3 2

tym
etat

u 5,7L 0 0,85 I,62 I,69 1,55

Razem
etaty

4Lt7t 0 1,85 lL,62 11,69 16,55

Lp Szkoła
podstawowa w
sierakowicach

posiadane

kwalifikacje

ogółe
m

bez
stopni
a

nauczyci
el

stażysta

nauczyciel

kontrakto

nauczycie
I

mianowa
ny

nauczyciel
dyplomowa
ny

^

ogółe
m

zatrudnieni
w pełnym
Wymiarze

zajęć
74 0

0 3 2 9

_oJ
=N
.a)Ec>
EB.! ci(ll o)N,-

liczb
a

t4 0 1 3 3 7

tym
etat

u 7,87 0 0,35 2,20 I,7o 3,62

Razem
etaty

21,87 0 o,35 5tzo 3,7o 12$2

,11



TabeIa 5.

Ęczna liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych W Gminie Sośnicowice -
dane z sio wrzesień 201Br.

ogółem

,1i Rażem pełnozatru d n ien i

Razem niepełnozatrudnieni

RAZEM etaty

Wyszczególnieni
e ogółem stażysta kontrakto

Wy
mianowan

Y
dyplomow

any

Razem
pełnozatrudnieni 91 2 24 26 39

Razem
niepełnozatrudnieni 25,2o 1,53 8,31 4,63 to,73

RAZEM etaty 1t6,2o 3,53 32,3t 3o,63 49173
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Tabela 1.

Liczba dzieci dowożonych w roku szko|nym 2018/2O19 z podziałem na szkoły (SIO

30.09,18r.)

Liczba dzieci dowożonych do szkół specjalnych i oddziałów integraryjnych w Gliwicach - 17

dzieci,

Koszt dowożenia dzieci do szkół w 2018 r. wyniósł: 209 ż4I,2Izł

Lp, Szkoła Liczb
a

dziec
iw
szkol

Liczba dzieci dowożonych w roku szk, 20t7l2078

Do3
kmz
orzecze
niem

od3do
5 km kl..I-
NsP

od4do5km
kl.V-VII SP i

kl.
gimnazjalnyc

h

powyżej 5
ido 10 km

sP i kl.
gimnaZjaln

e

Raze
m

+o



1. sP W BargłóWce
82 19 3 5 27

2. sp w kozłowie
rcż 22 5 27

3. SPw
sierakowicach 186 38 16 25 79

4. SPw
sośnicowicach

267 33 37 70

5. Klasy
gimnazjalne

83 26 25 51

6, Razem
720 0 tlz 87 55 254

Tabela 2.

dzieci na 2018
Lp. sp sierakowice
1. Liczba dzieci 10

ż. całkowiw koszt wviazdu 14800,00
3. Dopłata z funduszu 2160,00

4, Dopłata z Gminy 850,00

5. Rodzice 11790,o0

Finanse oświaĘ:
Subwencja Oświatowa w wysokości: 7 43L 284,00 zł

Dotacia przedszkolną w wsokości:
269 890,00 zł

Dotację celową na podręczniki W
wysokości:

81 948,43 zł

Wydatki na oświatę: L3 L99 864,75 zł
z czegoi
- wydatki bieżące w 2018 roku wyniosły: 13
002 920,53 zł
- wydatki majątkowe poniesione na
inwestycje Wyniosły: 196 944,22 zł
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7.4. Kultura

WieIkoŚĆ budżetu w 2O18r., ogÓłem 946 396,46 zł
Dochodywłasne, ogółem 31 400 zł

Darowizny Jzecrowe - książki o wańości 1 653 zł
Inne środki finansowe pozyskane przez Bib|iotekę, ogółem 5 650,00 zł

- z Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego w ramach ,,Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Priofiet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych"

zadania Mieisko-Gminnei Biblioteki publicznei
. zakup materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjęĘm kierunkiem gromadzenia,

podyktowanym potźebami środowiska czytelniczego,
. gromadzenie, opracowanie formalne i źeczowe wszystkich nabytków w bibliotecznym

systemie komputerowym 1,1brą

. retrospektyłvne twoftenie bazy danych,

. tworzenie bazy danych czytelników w sy*emie Libra

. udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,

. pęeprowadzanie selekcji księgozbioru i ubytkowanie,

. prowadzenieewidencji szczegółowej ubytków,

. prowadzenie rejestru kozystania z pracowni internetowej,

. akcesja czasopism w systemie l/bra

. prowadzenie punktów bibliotecznych,

. prowadzenie dokumentacji Biblioteki,

. opracowanie statystyki Gus oraz sprawozdawczości w zakresie księgozbioru,
zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, środków trwałych, operacji finansowych,
roczne sprawozdanie z utrzymania parametrów (Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek),

. udział w szkoleniach organizowanych pźez Bibliotekę powiatową w Gliwicach oraz
Bibliotekę Śląską w Katowicach,

. działalność informacyjnadziałalność kulturalna

Zbiory
biblioteczne

W ciągu roku przybyło 1535 książek o wartości 32303,00 zł
Przez rejestr ubytków przeprowadzono 1816 wol, o waftości
3230,95 zł,
Stan księgozbioru na dzień 3I.12.20!8r. przedstawiał się następująco:
Literatura piękna dIa dzieci: 7485 wol.
Literatura piękna dla dorosłych: 8147 Wol.
Literatura popularnonaukowa : 5582 Wol.
Razem; 212!4wol.

Audiobooki: 30 Ąrtułów
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Czyte!nictwo . MGBP W sośnicowicach: 923 osoby
. Punkt Biblioteczny w Bargłówce: 88 osób
. Punkt Biblioteczny w Kozłowie: 125 osób
. Punkt Biblioteczny w Sośnicowicach: 243 osoby

Razem:1379osób

czvtelnicv wedłuq wieku;

. 1 doSlat 48
o ) 6-12 lat 424
o J 13-15 lat 196
o Ą 16-19 lat I44
o § 20-24lat 39
o § 25-44 lat 237
. 7 45-60 lat 183
o $ powyżej 60 lat 108

Czytelnicv wedłuq zaiecia:

. osoby uczące się 750

. osoby pracujące
pozostaIi

345
284

(w 2016r.czytelni internetowej odnotowano 1616 odwiedzin
761odwiedzin, w 2017r. - 1300).

Impreży,
konferencje,
festiwale

W 2018r. Biblioteka zorganizbwała dla dorosłych, młodzieży idzieci
łącznie 65 zajęc i imprez, w których wzięło udział 334O
uczestników.
Imprezv adresowane do dorosłych to Drzede Wszvstkim koncertv:

. Konceń zespołu Było Nas Trzech

. konceń Noworoczny w wykonaniu młodzieży ze stowaźyszenia
Muzycznego,,Chopin"
. Koncert Piotra Herdziny iZespołu Bez Nazwy
. koncert Gzegorza poloczka, katanyny piowczyk i Bartosa
. Konceń zespołu Atrament Rock Band
. Biesiada Cygańska
. oktoberfest
. konceń pawła Gołeckiego
. Koncert Teresy Werner

Wvbrane przvkładv imprez dla dzieci i młodzieży:
. światovw Dzień książki - w punkcie bibliotecznym;
. słuchowisko muzyczne kucyk Belamin;
. wakacyjny kurs pierwszej pomocy - dla dzieci z przedszkoli

i szkół gminy Sośnicowice;
. Lato W Bibliotece - seanse filmowe i zajęcia plastyczne;
o ,,Nie ma nic cenniejszego nad niepodIegłość i wo|ność" -

impreza czytelnicza w punkcie bibliotecznym;
. sesja historyczna dla dzieci i młodzieży w 80. Rocznicę Nocy

Kryształowej pt.,,Zydowskie dziedzictwo powiatu gliwickiego";
. lekcja biblioteczna (wyiazdowa) w przedszkolu w Łanach
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Wielkich;
. Swiatowy Dzień Pluszowego Misia - spotkanie

z przedszkolakami;
. zajęcia szachowe dla dzieci - cotygodniowe;

| . spotkanie ze św. Mikołajem;

] . spektakl Teatru Lalek Marka Zyły pt.: .,Narodziny Pana czyli
Kacper, Melchior itego trzeciego mi brakuje...",

. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem poświęcone 100.
rocznicy odzyskania pzez Polskę niepodległości,

Imprezv oIenrowe
. święto Miasta i Gminy Sośnicowice
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Urząd Miejski w Sośnicowicach

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19

Kontakt:
Telefon: +48 (32) 238-7I-9I do 93

Faks: +48 (32) 238-75-50
E-Mail : um@sosnicowice.pl

www,sosnicowice.pI

Dane w raporcie pochodzą ze sprawozdań
sporządzonych przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach
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