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I. WSTĘP 
 
 
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz  
co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy. Raport podsumowuje 
działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 
strategii, uchwał Rady miasta i budżetu za rok 2020. 
Informacje zawarte 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 przyszłości Gminy. 
 
 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
2.1 Gmina Sośnicowice - gdzie jak nie tu? 
Ogólna charakterystyka gminy 
 
 
Gmina Sośnicowice leży w płd.-zach. części województwa śląskiego w powiecie gliwickim 
zajmuje powierzchnie ok. 116km². 

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

W skład gminy wchodzą miasto Sośnicowice oraz sołectwa: Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, 
Sierakowice, Rachowice, Smolnica, Trachy i Tworóg Mały. Liczba jej mieszkańców wynosi ok. 8,5 
tys. osób, z czego na miasto przypada 1,8 tys. 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. Partnerami zagranicznymi Sośnicowic jest miasto Linden 
(Niemcy).  

Dzieje Sośnicowic sięgają poł. XIII w., czyli czasów panowania księcia Władysława Opolskiego. 
Później ziemie te należały do Czech i Niemiec, a po 1945 r. zostały przyłączone do Polski. To tędy 
wiodły szlaki handlowe w kierunku Opawy i Wrocławia. Przed 1506 r. dotychczasowa osada 
targowa i rzemieślnicza otrzymała status miasteczka. Średniowieczny rodowód mają także 
obecne sołectwa 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 Lokalizacja gminy Sośnicowice na tle województwa śląskiego i powiatu gliwickiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowego oraz 
(dostęp 15 stycznia 2020) 

 

W skład gminy Sośnicowice wchodzi miasto Sośnicowice i 8 sołectw: Bargłówka, Kozłów, Łany 
Wielkie, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały, Rachowice
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Lokalizacja gminy Sośnicowice na tle województwa śląskiego i powiatu gliwickiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowego oraz www.osp.org.p 

W skład gminy Sośnicowice wchodzi miasto Sośnicowice i 8 sołectw: Bargłówka, Kozłów, Łany 



 

 
 
Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą nr 
w Sośnicowicach z dnia 29.01.2020
 
Natomiast Zarządzenie nr 44/202
sprawozdanie z wykonanie budże
 
Budżet Gminy za 2020 r. przedstawiają zestawienia poniżej:
 
Informacje finansowe na 31 grudnia 2020 r.

A. Stan finansów gminy Sośnicowice
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem (45,58 
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (30,20 
- zadłużenie ogółem (8 425
- poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (0,00 zł)
 

B. Wykonanie budżetu gminy Sośnicowi
- wykonanie dochodów (93,43 
- wykonanie wydatków (89,98 
- wynik operacyjny ( 3 038
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy (5
- dochody z majątku (804
 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
- wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu (89,86 
 

D. Wieloletnia Prognoza Finansowa
- harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
- prognoza nadwyżki operacyjnej
- prognoza limitu zadłużenia
- wpływy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy (ze względu na 
kontynuację w roku 2020 zdecydowanego akcentu na realizację zadań i przedsięwzięć 
inwestycyjnych, co przekłada się na ponad 30% udział wy
wydatkach ogółem, zauważalna jest dalsza poprawa komfortu życia i estetyki 
funkcjonowania mieszkańców. Trzeba jednak mieć świadomość konsekwencji tego typu 
działań w postaci nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków na utrzymanie 
infrastruktury. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnego planowania 
w WPF na lata najbliższe, znacznego niestety, ograniczenia wydatków bieżących we 
wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy, jak również równoległych działań 
mających przynieść wzrost dochodów bieżących np. z podatków i opłat lokalnych).
 
 
 
 
 

III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

rok przyjęty został uchwałą nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej 
29.01.2020. 

/2021 Burmistrza Sośnicowic z dn. 30 marca 202
wykonanie budżetu Gminy Sośnicowice za rok 2020. 

przedstawiają zestawienia poniżej: 

Informacje finansowe na 31 grudnia 2020 r. 

Stan finansów gminy Sośnicowice 
udział dochodów własnych w dochodach ogółem (45,58 ℅  tj. 24 100
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (30,20 ℅ tj. 18
zadłużenie ogółem (8 425 540,62 zł, w tym 7 000 000 z emisji obligacji)
poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (0,00 zł)

Wykonanie budżetu gminy Sośnicowice 
wykonanie dochodów (93,43 ℅ tj. 52 871 473,88 zł) 
wykonanie wydatków (89,98 ℅ tj. 61 841 024,83 zł) 
wynik operacyjny ( 3 038 627,06 zł) 
dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy (5 863 141,71 zł)
dochody z majątku (804 334,96 zł) 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu (89,86 ℅ tj. 18

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
harmonogram spłat i obsługi zadłużenia  
prognoza nadwyżki operacyjnej   wg WPF aktualnego na 31.12.202
prognoza limitu zadłużenia    
wpływy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy (ze względu na 

kontynuację w roku 2020 zdecydowanego akcentu na realizację zadań i przedsięwzięć 
inwestycyjnych, co przekłada się na ponad 30% udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem, zauważalna jest dalsza poprawa komfortu życia i estetyki 
funkcjonowania mieszkańców. Trzeba jednak mieć świadomość konsekwencji tego typu 
działań w postaci nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków na utrzymanie 

truktury. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnego planowania 
w WPF na lata najbliższe, znacznego niestety, ograniczenia wydatków bieżących we 
wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy, jak również równoległych działań 

zrost dochodów bieżących np. z podatków i opłat lokalnych).

III. INFORMACJE FINANSOWE  
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Rady Miejskiej  

marca 2021 r. przedstawia 

100 298,55 zł) 
tj. 18 675 654,68 zł) 

000 z emisji obligacji) 
poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (0,00 zł) 

141,71 zł) 

tj. 18 675 654,68 zł) 

wg WPF aktualnego na 31.12.2020 r. 

wpływy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy (ze względu na 
kontynuację w roku 2020 zdecydowanego akcentu na realizację zadań i przedsięwzięć 

datków majątkowych w 
wydatkach ogółem, zauważalna jest dalsza poprawa komfortu życia i estetyki 
funkcjonowania mieszkańców. Trzeba jednak mieć świadomość konsekwencji tego typu 
działań w postaci nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków na utrzymanie 

truktury. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnego planowania 
w WPF na lata najbliższe, znacznego niestety, ograniczenia wydatków bieżących we 
wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy, jak również równoległych działań 

zrost dochodów bieżących np. z podatków i opłat lokalnych). 



5 
 

 

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu  gminy Sośnicowice za 2020 rok 
 

DOCHODY 

Planowane             56 590 925,05 zł  
Wykonane             52 871 473,88 zł    co stanowi    93,43 % 

 

      Struktura dochodów wykonanych : 
 
      - własne   24 100 298,55 zł  tj.  45,58 % dochodów zrealizowanych ogółem  

    w tym udział w podatkach stano-  
    -wiących dochody budżetu państwa 12 312 475,94 zł  tj.  23,29 %  -  / /  -   
 
- dotacje   19 196 299,33 zł  tj.  36,31 %   -  / /  -   
 
- subwencja ogólna    9 574 876,00 zł  tj.  18,11 %   -  / /  -   
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W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu  i w wysokości: 
 
- obniżenia górnych stawek podatkowych                                      161 344,51 zł 

 
- udzielenia ulg i zwolnień                                                               730 362,83 zł     

 
- umorzenia zaległości podatkowych                                       0,00 zł  
 
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności                   0,00 zł  
 

 

WYDATKI 

         Planowane         68 730 370,22 zł  

         Wykonane         61 841 024,83 zł     co stanowi   89,98 %  

 

Struktura wydatków wykonanych : 

           -  wydatki bieżące           43 165 370,15 zł co stanowi   69,80 % wydatków  zrealizow. 
ogółem 

           -  wydatki majątkowe    18 675 654,68 zł  co stanowi   30,20 %                  -  / /  -  
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Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej 

 

Stopień
Nr Nazwa Planowane Wykonane realizacji
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 489 536,80 6 512 953,50 86,96%
020 Leśnictwo 3 500,00 2 499,99 71,43%
600 Transport i łączność 7 544 107,05 6 837 909,42 90,64%
630 Turystyka 25 000,00 25 000,00 100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 456 500,00 266 696,58 58,42%
710 Działalność usługowa 262 800,00 188 447,30 71,71%
720 Informatyka 25 000,00 13 443,71 53,77%
750 Administracja publiczna 6 044 716,76 5 438 567,38 89,97%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .... 80 807,00 80 799,20 99,99%
752 Obrona narodowa 300,00 100,00 33,33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa 428 000,00 336 873,25 78,71%
757 Obsługa długu publicznego 37 016,00 30 688,30 82,91%
758 Różne rozliczenia 300 000,00 18,63 0,01%
801 Oświata i wychowanie 23 778 436,20 21 667 438,82 91,12%
851 Ochrona zdrowia 319 000,00 208 867,77 65,48%
852 Pomoc społeczna 1 848 327,69 1 684 151,93 91,12%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 079,00 6 018,21 74,49%
855 Rodzina 12 413 249,00 12 224 964,60 98,48%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 899 740,72 4 635 942,56 78,58%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 010 554,00 956 295,85 94,63%
926 Kultura fizyczna i sport 755 700,00 723 347,83 95,72%

O   G   Ó   Ł   E   M 68 730 370,22 61 841 024,83 89,98%

W  Y  D  A  T  K IDział klasyfikacji budżetowej

 

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie. 

Na zdecydowanie pozytywne podkreślenie zasługuje powrót do korzystnych dla rozwoju gminy 
działań inwestycyjnych o czym świadczy bardzo wysoki wskaźnik wydatków majątkowych do 
wydatków ogółem. Wyniósł on bowiem w roku 2020 aż  30,20 %. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku budżet gminy zamknął się, co prawda   
ujemnym wynikiem w kwocie  8 969 550,95 zł,  jednak planowany był on przy niedoborze 
w kwocie aż  12 139 445,17 zł. 

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 038 627,06 zł 

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 8 425 540,62 zł 
i stanowi:   

 - efekt emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł, 

 - saldo pożyczek do spłaty w kwocie ogółem 1 425 540,62 zł zaciągniętych w WFOŚiGW  

   w Katowicach na zrealizowane w latach ubiegłych zadania proekologiczne. 
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Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy Sośnicowice                     
      podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 
Jednostki sektora 
finansów 
publicznych 

Nazwa jednostki zł zł zł 

010 01010 ZGKiM w Sośnicowicach 0,00 0,00 467 920,81 

600 60004 Metropolia 0,00 0,00 443 338,00 

600 60014 Powiat gliwicki 0,00 0,00 610 164,76 

630 63095 Powiat gliwicki 0,00 0,00 25 000,00 

700 70001 ZGKiM w Sośnicowicach 0,00 100 000,00 0,00 

750 75095 Metropolia 0,00 0,00 160 937,00 

851 85111 Powiat gliwicki 0,00 0,00 27 000,00 

900 90017 ZGKiM w Sośnicowicach 0,00 0,00 80 000,00 

921 92116 MGBP w Sośnicowicach 826 295,85 0,00 0,00 

Razem dla sektora finansów publicznych 826 295,85 100 000,00 1 814 360,57 

1 2 3 4 5 6 
Jednostki nie należące 
do sektora finansów 
publicznych 

Nazwa zadania lub nazwa 
jednostki 

zł zł zł 

010 01009 Spółki wodne 0,00 0,00 120 000,00 

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 0,00 29 060,37 

851 85195 
Opieka nad osobami starszymi i 
chorymi 

0,00 0,00 88 000,00 

852 85203 Dzienny Dom Pomocy 0,00 0,00 372 000,00 

900 90002 
Program Usuwania Azbestu i 
Wyrobów Zawierajcych Azbest 

0,00 0,00 1 143,64 

900 90005 
Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji 

0,00 0,00 443 145,36 

921 92120 
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

0,00 0,00 130 000,00 

926 92605 Stowarzyszenia 0,00 0,00 298 957,01 

Razem poza sektor finansów publicznych 0,00 0,00 1 482 306,38 

Razem dotacje 826 295,85 100 000,00 3 296 666,95 

OGÓŁEM      DOTACJE 4 222 962,80 



 

 

INWESTYCJE GMINY
 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych
 
Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku:

Lp. Nazwa zadania 

SOŚNICOWICE 
1.  BUDOWA:  Stworzenie 

systemu publicznego transportu 
zbiorowego poprzez poprawę 
infrastruktury obsługi pasażerskiej w 
gminie Sośnicowice- etap II

2.  PROJEKT:   
 Budowa drogi przy ul. Powstańców w 
Sośnicowicach 

3.  PROJEKT:                   Budowa ulicy Dolnej w 
Sośnicowicach 

4.  Termomodernizacja budynku SP w 
Sośnicowicach 

5.  Wykonanie przyłącza do sieci gazowej 
budynków użyteczności publicznej 

SIERAKOWICE 
6.  

PROJEKT:                         
ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z 
kanalizacją deszczową i sanitarną

7.  Budowa 2 wiat drewnianych na terenie 
rekreacyjno – sportowym w 

8.  Budowa kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości przy ul. Ceramicznej w 
Sierakowicach 
 

9.  Budowa kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości przy ul. 
Sierakowicach 
 

INWESTYCJE GMINY 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku: 

Finansowanie 
(kwota, źródło) 
wydatki na 
dzień31.12.2020 

Etap realizacji

Stworzenie kompleksowego 
systemu publicznego transportu 
zbiorowego poprzez poprawę 
infrastruktury obsługi pasażerskiej w 

etap II 

Gmina, Metropolia, 
UE, kwota  
3 031 928,00 zł 
FIL 669245,80 zł 

Termin realizacji: 
15.09.2021r.

drogi przy ul. Powstańców w Gmina: 17 220,00 
zł  Odstąpiono od umowy

Budowa ulicy Dolnej w Gmina: 33 579,00 
zł brutto Odstąpiono od umowy

Termomodernizacja budynku SP w Środki własne: 
64 628,28 zł 
Dofinansowanie ze 
środków 
Górnośląsko-
Zagłębiowskiej 
Metropolii: 
725 367,00 zł 
Łaćzna kwota 
zadania: 
789 995,28 zł 

Zrealizowano

Wykonanie przyłącza do sieci gazowej 
budynków użyteczności publicznej  

43 175,25 zł  

PROJEKT:                         Budowa drogi przy 
ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z 
kanalizacją deszczową i sanitarną 

Gmina: 57059,09 
zł brutto,  
LEIER: 18 000,00 
zł wykonano

Budowa 2 wiat drewnianych na terenie 
sportowym w Sierakowicach 

Nakłady własne 
20 600 zł 

Zrealizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości przy ul. Ceramicznej w 

268 220,49 zł 
100% środki 
własne Gminy. 

zrealizowano

Budowa kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości przy ul. Ceramicznej w 

268 220,49 zł 
100% środki 
własne Gminy. 
Łączny koszt 
zadania: 
276 602,49 zł 

Z
 
 
 
 
 
 

9 

Etap realizacji 

Termin realizacji: 
15.09.2021r. 

Odstąpiono od umowy 

Odstąpiono od umowy 
Zrealizowano 

 

wykonano 
Zrealizowane 

zrealizowano 

Zrealizowano 
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10.  Doposażenie boiska sportowego w 
Sierakowicach przy ul. Wiejskiej 

Środki własne: 
79 635,12 PLN 

Zrealizowano 
 
 

RACHOWICE 
11.  PROJEKT:   Rozbudowa garażu OSP w 

Rachowicach. 
29 000,00 zł 
100% środki 
własne Gminy. 

zrealizowano etap 
projektowy  

12.  

Budowa odcinka drogi ulicy Kasztanowej i 
ulicy Słonecznej w Rachowicach 

Gmina oraz 
Metropolia: 
683 029,00 zł zł 
brutto 
łączna kwota 
zadania: 
876412,26 zł wykonano 

13.  Budowa sieci wodociągowej w 
rej.ul.Wiejskiej  84 991,25 zł  

TWORÓG MAŁY 
14.  PROJEKT:  Budowa odcinka drogi ulicy 

Polnej i ulicy Leśnej w Tworogu Małym 
Gmina:  
42 435,00 zł brutto wykonano 

KOZŁÓW 
15.  PROJEKT:   Budowa ulicy Polnej w 

Kozłowie 
Gmina: 41 820,00 
zł brutto Odstąpiono od umowy 

16.  Doposażenie placu zabaw przy budynku 
OSP Kozłów poprzez zakup i montaż 
urządzeń siłowni plenerowej oraz małej 
architektury 

Nakłady własne 
13 247,10 

Zrealizowano 

17.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
Kozłowie 
 

Nakłady własne 
43 252,70 zł 
 

Etap tworzenia 
dokumentacji projektowej  
 

ŁANY WIELKIE 
18.  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w aglomeracji Sośnicowice-etap 
I- budowa kanalizacji w Łanach Wielkich 

projekt 
współfinansowany 
z Unii Europejskiej 
w ramach RPO 
WSL 2014-2020.  
81% kosztów 
kwalifikowanych 
środki zewnętrzne, 
pozostałe środki 
własne Gminy.  
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych: 
669087,20 zł 
4696 796,78 zł  
łączna kwota 
zadania: 
7 470 317,06 zł 

Zrealizowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  PROJEKT: Remont konserwatorski kaplicy 
w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej na 
działce nr 1024/87 

Środki własne: 
12 054,00 PLN 

Zrealizowano 
dokumentację projektową 

20.  Budowa sieci wodociągowej w 
rej.ul.Szkolnej  

21 999,71 zł  
 
wykonano 
 



 

BARGŁÓWKA 
21.  Termomodernizacja budynku SP w 

Bargłówce 
 

SMOLNICA 
22.  ZABUDOWA:                 Zabudowa progów 

spowalniających w ciągu ulicy 
w Smolnicy wraz z barierami

23.  Projekt i budowa przedszkola miejskiego w 
Smolnicy 

TRACHY 
24.  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w aglomeracji Sośnicowice
II- budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z 
oczyszczalnią ścieków w Trachach

 

 

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA
Informacje o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy 
z wymogami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

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

 

Termomodernizacja budynku SP w Nakłady własne 
oraz  
Nakłady z 
dofinansowania 
GZM 424 740,00 zł 
Łączna kwota 
zadania: 
454906,50 zł 

Zrealizowano

ZABUDOWA:                 Zabudowa progów 
spowalniających w ciągu ulicy Wrzosowej 
w Smolnicy wraz z barierami 

Gmina: 43403,05 
zł  wykonano

Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Środki własne: 
4 466 430,86 PLN 
Dofinansowanie z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych: 
1 950 000,00 PLN 
łączna kwota 
zadania: 
6 416 430,85 zł 

Zrealizowano

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w aglomeracji Sośnicowice-etap 

budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z 
oczyszczalnią ścieków w Trachach 

własne Gminy  
307 770 ,00 zł 

etap projektowy 
trakcie realizacji 90% 
zrealizowano

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA 
Informacje o stanie mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice została opracowana zgodnie               
z wymogami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2020 r., poz. 713 ze zm.). 

Gospodarowanie majątkiem gminy Sośnicowice odbywa się poprzez: 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
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Zrealizowano 

wykonano 
Zrealizowano 

etap projektowy – w 
trakcie realizacji 90% 
zrealizowano 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sośnicowice na dzień 31.12.2020 r. 

Sośnicowice została opracowana zgodnie               
z wymogami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 
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II. Gmina Sośnicowice posiada ponadto udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
 i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach. 

III. Wartość księgowa mienia komunalnego i praw majątkowych według stanu na dzień 
31.12.2020 roku - wyniosła: 147.288.068,62 zł. 
Wartość tę stanowią: prawa własności oraz pozostałe prawa majątkowe. 

 
Dane o przysługujących gminie prawach własności oraz innych praw majątkowych. 
 

 
Gmina Sośnicowice według stanu na dzień 31.12.2020 roku - posiada grunty komunale w 
ilości 379,4559 ha (w tym prawa do użytkowania wieczystego) na łączną wartość 
6.453.196,95 zł. (słownie złotych: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) 

 
Z tego przypada na:  
 

MIEJSCOWOŚĆ POWIERZCHNIA WARTOŚĆ W ZŁ 

Sołectwo Bargłówka   25,8245 ha 324 985,40 zł 
Sołectwo Kozłów   47,9045 ha 956 413,52 zł 
Sołectwo Łany Wielkie   32,6940 ha 508 901,19 zł 
Sołectwo Rachowice   22,3657 ha 350 437,73 zł 
Sołectwo Sierakowice   50,7202 ha 895 335,66 zł 
Sołectwo Smolnica   36,4074 ha 574 940,92 zł 
Miasto Sośnicowice 117,1445 ha 2 243 643,49 zł 
Sołectwo Trachy   24,2159 ha 343 236,29 zł 
Sołectwo Tworóg Mały   22,1792 ha 255 302,75 zł 
SUMA 379,4559 ha 6 453 196,95 zł 
 

Grunty pozyskane zostały w drodze: 

 odpłatnego nabycia 
 komunalizacji 
 zasiedzenia 
 zajęcia pod publiczną drogę gminną 

 

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina Sośnicowice 
gospodaruje zasobem nieruchomości oddając grunty w: 

- użytkowanie wieczyste,  
- trwały zarząd,  
- dzierżawę i najem,  
- użytkowanie,  
- użyczenie,  
- sprzedaż dla zwiększenia dochodów. 
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Struktura zagospodarowania gruntów komunalnych przedstawia się następująco: 
 
 

 grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią powierzchnię -  3,8202 ha,  
 grunty w dzierżawie stanowią powierzchnię - 116,1316 ha, 
 grunty w najmie stanowią powierzchnię - 0,7205 ha, 
 grunty w trwałym zarządzie stanowią powierzchnię - 7,4846 ha,  
 grunty w nieodpłatnym użytkowaniu stanowią powierzchnię - 0,2084 ha, 
 grunty w użyczeniu / przekazane do nieodpłatnego korzystania stanowią powierzchnię - 

14,7297 ha. 
 

Budynki i budowle oraz obiekty inżynieryjne - zaewidencjonowane w jednostkach 
organizacyjnych na łączną wartość 82.562.989,26 zł  w tym między innymi: 
 
32 budynki, w których znajduje się 155 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 7461,10 m2, 
23 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1211,56 m2, lokale użytkowe będące w dyspozycji 
Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych o łącznej powierzchni 794,53 m2. 

Pozostałe środki trwałe - zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych na łączną 
wartość 52.190.723,61 zł.  

 

Pozostałe prawa majątkowe Gminy Sośnicowice stanowią: 
 udział w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach o wartości 

5.709.500,00 zł (załącznik nr 4),  
 wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką z tytułu wykonywania zaległości 

podatkowych wynosi 340.774,75 zł. 
 

 

Struktura rodzajowo-wartościowa majątku komunalnego według stanu na dzień 
31.12.2020 r. wyniosła:  
 
 

Mienie komunalne 
Wartość księgowa mienia komunalnego wg stanu 
na dzień 31.12.2020 r. 

Budynki i budowle  82 562 989,26 zł 

Pozostałe środki trwałe  52 190 723,61 zł 

 

Punktem wyjścia opracowania informacji o stanie mienia w zakresie bieżącego roku jest 
faktyczny stan majątku gminy zamykający ubiegły rok według ewidencji księgowej. 

 
 
 



 

Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2020 roku 
 

Nabycie gruntów na mienie gminy o łącznej powierzchni 
 odpłatnego nabycia - działki nr 566/49, 771/248 Sierakowice
 zajęcia pod publiczną drogę gminną 

371/127 Sierakowice, 222/42 Kozłów, 232/16, 364/66, 1197/8 Smolnica
 komunalizacji - działki nr 797/182, 813/166 Rachowice, 187, 123 Tworóg Mały, 23, 

101/1, 24, 102/1 Kozłów
 zasiedzenia - działki nr 1150/151 Sośnicowice
 wygaszenia trwałego zarządu
 Zbycie prawa własności gruntów o łącznej powierzchni 
 sprzedaży - działki nr 1164/139 Łany Wielkie, 2753/633 Sośnicowice, 

564/55 Sierakowice, 1189/9 Smolnica
 zamiany - działki nr 512/42, 587/249, 766/249 Sierakowice
 przekazania w trwały zarząd 

 

 Dochody z tytułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2020 r
wyniosły 1.474.862,06 zł
 

Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice na rok 2021
 
Powiększenie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi
i osiąganie określonych pożytków poprzez: 

 kontynuowanie zagospodarowania mienia komunalnego poprzez oddanie w trwały 
zarząd, dzierżawę, użyczenie, użytkowanie i sprzedaż dla zwiększenia dochodów, 

 kontynuowanie komunalizacji z mocy prawa,
 regulację prawną dróg gminnych,
 racjonalną gospodarkę mieni
 wytworzenie mienia w procesie inwestycyjnym, zgodnie z założeniami wieloletniego 

planu inwestycyjnego gminy Sośnicowice, 
 zabezpieczenie majątku przed dekapitalizacją 

środków finansowych na remonty.
 
 
 

       

  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 

Podstawa prawna działania. 

1. Uchwała Nr XVII/71/81 Gminnej Rady Narodowej w Sośnicowicach z dnia 23 marca 1981 
roku w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach”. 

Decyzja Nr 35/81 Naczelnika Gminy w Sośnicowicach z
powołania na terenie Gminy Sośnicowice ”Zakładu Budżetowego” pod nazwą: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w miejscowości Sośnicowice.

2. Uchwała Rady Gminy w Sośnicowicach Nr XV/108/91 z dnia 20.12
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy. 

Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2020 roku - stan na 31.12.2020  

Nabycie gruntów na mienie gminy o łącznej powierzchni 6,0395 ha nastąpiło w wyniku: 
działki nr 566/49, 771/248 Sierakowice 

zajęcia pod publiczną drogę gminną - działki nr 403/225, 2809/424 Sośnicowice, 
371/127 Sierakowice, 222/42 Kozłów, 232/16, 364/66, 1197/8 Smolnica

działki nr 797/182, 813/166 Rachowice, 187, 123 Tworóg Mały, 23, 
101/1, 24, 102/1 Kozłów 

działki nr 1150/151 Sośnicowice 
wygaszenia trwałego zarządu - działka nr 650/114 Smolnica 
Zbycie prawa własności gruntów o łącznej powierzchni 2,7063 ha nastąpiło w wyniku

działki nr 1164/139 Łany Wielkie, 2753/633 Sośnicowice, 
564/55 Sierakowice, 1189/9 Smolnica 

działki nr 512/42, 587/249, 766/249 Sierakowice 
przekazania w trwały zarząd - działki nr 649/114, 654/114 Smolnica

Dochody z tytułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2020 r
1.474.862,06 zł . 

Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice na rok 2021

owiększenie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi 
i osiąganie określonych pożytków poprzez:  

kontynuowanie zagospodarowania mienia komunalnego poprzez oddanie w trwały 
zarząd, dzierżawę, 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 przed dekapitalizacją - przeznaczenie w budżecie odpowiednich 

wych na remonty. 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

 

Uchwała Nr XVII/71/81 Gminnej Rady Narodowej w Sośnicowicach z dnia 23 marca 1981 
roku w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach”.  

Decyzja Nr 35/81 Naczelnika Gminy w Sośnicowicach z dnia 1 kwietnia 1981 roku w sprawie 
powołania na terenie Gminy Sośnicowice ”Zakładu Budżetowego” pod nazwą: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w miejscowości Sośnicowice.

Uchwała Rady Gminy w Sośnicowicach Nr XV/108/91 z dnia 20.12.1991 roku w sprawie: 
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy. 

14 

 

nastąpiło w wyniku:  

działki nr 403/225, 2809/424 Sośnicowice, 
371/127 Sierakowice, 222/42 Kozłów, 232/16, 364/66, 1197/8 Smolnica 

działki nr 797/182, 813/166 Rachowice, 187, 123 Tworóg Mały, 23, 

nastąpiło w wyniku:  
działki nr 1164/139 Łany Wielkie, 2753/633 Sośnicowice, 267/79, 268/79, 

działki nr 649/114, 654/114 Smolnica 

Dochody z tytułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice na rok 2021 

kontynuowanie zagospodarowania mienia komunalnego poprzez oddanie w trwały 
zarząd, dzierżawę, użyczenie, użytkowanie i sprzedaż dla zwiększenia dochodów,  

wytworzenie mienia w procesie inwestycyjnym, zgodnie z założeniami wieloletniego 

przeznaczenie w budżecie odpowiednich 

Uchwała Nr XVII/71/81 Gminnej Rady Narodowej w Sośnicowicach z dnia 23 marca 1981 
roku w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej  

dnia 1 kwietnia 1981 roku w sprawie 
powołania na terenie Gminy Sośnicowice ”Zakładu Budżetowego” pod nazwą: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w miejscowości Sośnicowice. 

.1991 roku w sprawie: 
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy.  
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3. Status Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Uchwała Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach Nr XXIII/243/2009 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach wraz ze zmianami: 

 Z dnia 18.11.2009 roku – Uchwała Nr XXV/283/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  
w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

 Z dnia 06.02.2012 roku – Uchwała Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/243/2009 z dnia 03.09.2009 roku 
 w sprawie nadania statusu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sośnicowicach. 

Tekst jednolity statutu został ogłoszony w dniu 28 stycznia 2013 roku – Uchwała Nr 
XXV/217/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 
 z dnia 01.07.2020 roku. 

 

ZATRUDNIENIE. 

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.- 50 pracowników. 

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.- 47 pracowników. 

W ciągu roku zatrudniono 6 pracowników, zwolniono 9 pracowników. 

Absencja chorobowa – 961 dni. Pracownicy umysłowi- 275 dni, pracownicy fizyczni 686 dni. 

 

ZAKRES DZIAŁANIA 
 

 
Do podstawowych zadań Zakładu należą: 
 Wywóz nieczystości stałych; 
 Wywóz nieczystości płynnych i sprzedaż 

odczynników do nich; 
 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów; 
 Eksploatacja i prowadzenie składowisk śmieci; 
 Oczyszczanie ulic, placów i chodników; 
 Prowadzenie akcji zimowej na terenie dróg 

gminnych; 
 Eksploatacja i prowadzenie szaletów 

publicznych; 
 Konserwacja i utrzymanie zasobów zieleni na 

terenie gminy: 
 Parki, skwery, boiska; 
 Pobocza dróg gminnych (trawy, drzewa, 

krzewy); 
 Likwidacja i zagospodarowanie dzikich 

wysypisk śmieci; 
 Świadczenie usług transportowych; 
 Świadczenie usług hydraulicznych, wodno-

kanalizacyjnych; 
 Zarządzanie budynkami, które są własnością 

komunalną; 
 Administracja ujęciami wodnymi, konserwacja 

i eksploatacja wodociągów; 
 Eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni 

ścieków; 
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 Eksploatacja i utrzymanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 

 Wykonywanie prac remontowo-budowlanych 
na rzecz Urzędu Miejskiego oraz innych 
jednostek organizacyjnych; 

 Wykonywanie remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych; 

 Wykonywanie remontów dróg gminnych i 
obiektów towarzyszących (mosty, przepusty, 
rowy); 

 Wykonywanie usług zleconych w zakresie 
robót ogólnobudowlanych, usług 
transportowych, techniki sanitarnej, prac 
drobnych, napraw i remontów; 

 Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 

 Gospodarka masami ziemnymi powstającymi 
w czasie prowadzenia gminnych prac 
inwestycyjnych; 

 Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych; 

 Prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych; 

 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych; 

 Realizacja gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt; 

 
 

 
 
REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ: 
1.Administracja budynkami 
 
 

  
Ogólna powierzchnia użytkowa lokali 
administrowanych – 8702,10 m2. 
 
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 
7572,34 m2. 
 
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych – 
1129,76 m2. 
 
Powierzchnia lokali użytkowych w dyspozycji 
Urzędu Miejskiego – 720,15 m2. 
 
W skład powierzchni wchodzi 32 budynków, w 
których znajduje się 157 mieszkań komunalnych, 
17 mieszkań socjalnych oraz 22 lokali 
użytkowych.  
 
Prace na budynkach komunalnych w roku 
2020 r.  
 
Roboty budowlano-dekarsko-blacharskie-
termomodernizacyjne 
 Roboty dekarsko-blacharskie w Sośnicowice 

Kozielska 4       – 217.962,89 zł 
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 Roboty dekarsko-blacharskie w Sośnicowice 
Szprynek 1        -    32.914,80zł 

 Roboty dekarsko-blacharskie w Sośnicowice 
Powstańców 6a –     1.360,80 zł 

 Roboty dekarsko-blacharskie w Rachowice 
Wiejska 113         –     2.592,00 zł 

 Roboty dekarsko-blacharskie w Sośnicowice 
Rynek 18           –     3.196,80 zł 

 Roboty dekarsko-blacharskie w Sośnicowice 
Rynek 19           –      2.324,70zł 

 Roboty dekarsko-blacharskie w Łany Wielkie 
Wiejska 47       –    12.625,20 zł 

 
Roboty zduńskie 
 Roboty zduńskie – Rachowice Wiejska 113           

–  1.350,00 zł 
 Roboty zduńskie – Łany Wielkie Wiejska              

–  3.700,00 zł 
 Roboty zduńskie – Sośnicowice Gliwicka 

25/II/1  –  3.402,00 zł 
 Roboty zduńskie – Sośnicowice ul. Kozielska 

1/1  –  4.384,80 zł 
 
Usługi kominiarskie 
 Usługi kominiarskie w zakresie czyszczenia 

przewodów kominowych, przeglądów 
instalacji kominiarskiej  i wydania ekspertyz 
oraz opinii –  
      15.671,27zł; 

Drzwi i okna 
 Montaż i zakup drzwi wejściowych i bram do 

lokali  –  13.690,07zł 
             
 Wymiana okien i parapetów w lokalach 

mieszkalnych – 5.296,94 zł; 
 
Prace elektryczne 
 Remont instalacji elektrycznej w 

Sośnicowicach ul. Rynek 1            – 1.541,16  zł; 
 Remont instalacji elektrycznej w 

Sośnicowicach ul. Rynek 13          –  3.299,99 zł 
 Remont instalacji elektrycznej w 

Sośnicowicach ul. Kościelna 1      –  3.070,87 zł 
 Remont instalacji elektrycznej w 

Sośnicowicach ul. Powstańców6a/4-5.529,60 
zł 

 
Na pokrycie kosztów utrzymania komunalnego 
zasobu mieszkaniowego Zakład otrzymał dotację 
przedmiotową w wysokości : 100 000,00zł. 

2. Eksploatacja wodociągów 
 

ZGKiM dostarcza wodę mieszkańcom z ujęć 
głębinowych: 
 SUW Sośnicowice obejmuje zasięgiem 

miejscowość: Sośnicowice, Łany Wielkie, 
Trachy, Bargłówka; 

 SUW Smolnica obejmuje miejscowości: 
Smolnica z częścią Sośnicowic,                   

  tj. ul. Smolnicka i ul. Graniczna.  
 SUW Sierakowice obejmuje miejscowości: 
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Sierakowic i Tworóg Mały; 
SUW Rachowice obejmuje miejscowość: 

Rachowice; 
Woda dostarczana jest poprzez 2060 czynnych 
przyłączy do budynków mieszkalnych i innych 
czynnych obiektów. W tej ilości znajdują się: 
Sośnicowice 1113 przyłączy, w Smolnicy 391 
przyłączy, w Sierakowicach 362 przyłączy, w 
Rachowicach 194 przyłączy. 

Aktualne zapotrzebowanie na wodę na terenie 
obsługiwanym przez ZGKiM jest w pełni 
pokrywane przez istniejące studnie głębinowe. 

Produkcja wody za 2020 rok na wszystkich 
ujęciach wyniosła 355.600 m3. W Sośnicowicach 
wyprodukowano 193.107 m3, w Smolnicy 69.998 
m3, w Sierakowicach 66.397 m3, w Rachowicach 
26.098 m3. 

Zanotowano 17 awarii, z czego 9 w 
Sośnicowicach, 2 w Smolnicy, 5 w Sierakowicach i 
1 w Rachowicach.  

3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków i 
PBOŚ 
 

Oczyszczalnia Sośnicowice: 
W 2020 ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 
67.268 m3. Średnia dobowa ilość oczyszczonych 
ścieków wyniosła 183,79m3/dobę. 
 
Oczyszczalnia Sierakowice: 
W 2020 ilość ścieków oczyszczonych: 59.621 m3. 
Średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków 
wyniosła : 162,9m3/doba 
Ścieki dowożone 
Oczyszczalnia Sośnicowice: 
W 2020 ilość ścieków oczyszczonych: 2.561m3. 
Średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków 
wyniosła : 7,0m3/doba 
Oczyszczalnia Sierakowice: 
W 2020 ilość ścieków oczyszczonych: 4.548 m3. 
Średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków 
wyniosła : 12,43m3/doba 
PBOŚ  
Eksploatacja i  utrzymania 54 przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków- w  Trachach -
7 szt i Tworóg Mały - 47 szt. 
W ramach usunięcia nadmiernego osadu w 2020r 
wypompowaliśmy z nich 424 m3 osadów.  

4.Usługi w zakresie wywozu 
nieczystości stałych i płynnych 

W ciągu roku zebrano 1632,5 m3 (326,5 Mg) 
odpadów i złożono je na składowisku odpadów 
komunalnych "Komart" w Knurowie. 
W 2020 roku odebrano łącznie 11360,5 m3 
nieczystości płynnych przekazanych na 
Oczyszczalnie w Sośnicowicach, Sierakowicach 
oraz do PWIK w Gliwicach. 
W Punkcie zebrano: 
- elektrośmieci – 1,837 Mg; 
- odpady wielkogabarytowe – 25,26 Mg; 
- odpady ulegające biodegradacji – 3,64 Mg; 
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- zużyte opony – 1,51Mg; 
- odpady z betonu i gruzu – 19,40 Mg; 
- farby – 0,24 Mg. 
W ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano: 
- szkło – 223,90m3 (8,52 Mg); 
- plastik - 56,52 m3 (10,350 Mg); 
- makulatura – 38,67 m3 (7,4Mg); 
- metale – 19,63 m3 (3,657 Mg); 

5. Obsługa obiektów sportowych i 
rekreacyjnych 
 

Obsługa obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
 
 W 2020 roku w ramach zadania Gminy z 

zakresu kultury fizycznej, Zakład zajmował 
się utrzymaniem terenów rekreacyjno-
sportowych, wśród których znalazły się:  

 Kompleks boiska „Orlik” położony w 
Sośnicowicach przy ul. Raciborskiej posiada 
w swej ofercie m.in. boisko do piłki nożnej, 
piłki ręcznej i siatkowej, boisko do kosza i 
tenisa ziemnego oraz stanowisko do skoków 
w dal; 

 
 Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ORLIK 

w Sośnicowicach ul. Gimnazjalna. Obiekt ten 
posiada w swojej ofercie:  

 plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców 
gminy wyposażony w piaskownice, 
zjeżdżalnie, karuzele, mini ściankę 
wspinaczkową i inne atrakcje; 
 siłownia ogólnodostępna napowietrzna 

wyposażona w urządzenia do ćwiczeń 
wielu partii mięśni; 

 
 Kompleks terenów rowerowych DIRT 

PARK zlokalizowany w Sośnicowicach 
przy ul. Gimnazjalnej, na tym terenie 
młodzież doskonali swoje umiejętności w 
jeździe na rowerze w trudnych warunkach 
terenowych; 
 

 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej w Sierakowicach przy ul. 
Kozielskiej, na którym uczniowie 
sąsiadującej obok szkoły podstawowej 
odbywają lekcje wychowania fizycznego; 

 
 Budynek szatni przy boisku sportowym w 

Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej; 
 

 Kompleks rekreacyjno-parkowy w 
Sośnicowicach przy ul. Gimnazjalnej. Na 
terenie tego obiektu wybudowano alejki 
spacerowe, przy których ustawione 
zostały ławeczki umożliwiające 
odpoczynek. W głębi parku wybudowano 
staw, do którego napływa woda gruntowa 
z dwóch stron. Nad ciekami wodnymi 
umieszczone są drewniane mostki, 
zamontowana jest również fontanna. 
Piękno tego terenu możemy podziwiać ze 
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wzniesienia, na którym stoi pomnik 
Nepomucena. 
 

Zakład obciążył budżet gminy kosztami bieżącego 
utrzymania obiektów, jak również ich 
prawidłowego funkcjonowania. Jako 
administrator zobowiązany był do przestrzegania 
zapisów regulaminu korzystania z poszczególnych 
obiektów i urządzeń 

6. Obsługa transportu publicznego 
 

Obsługa transportu publicznego 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej dysponuje pięcioma autobusami, 
którymi świadczy usługę przewozu osób: 
- Solaris Urbino SGL VX50 – 2019 r., 96 miejsc, 
obecny stan licznika: 103 00 km; 
- Solaris Urbino SGL VX40 – 2019 r., 96 miejsc, 
obecny stan licznika: 97 500 km; 
- Man A01 SGL 3LE2 – 2001 r., 82 miejsca, obecny 
stan licznika: 850 000 km; 
- Mercedes – Benz Sprinter SGL 5AJ1 – 2011 r., 17 
miejsc, obecny stan licznika: 544 500km; 
- Mercedes – Benz Sprinter SGL 1S71 – 2008 r., 19 
miejsc, obecny stan licznika: 618 000 km; 

W roku 2020 w ramach prowadzonej 
działalności transportowej samochody łącznie 
pokonały 213 630 kilometrów. Na usługi 
publicznego transportu zbiorowego na terenie 
gminy Sośnicowice przypadło 196 820,20 
kilometrów. Dowóz dzieci szkolnych realizowany 
na zlecenie Gminy Bierawa na trasie Sierakowice – 
Goszyce, Goszyce – Sierakowice wygenerował 
556,80 kilometrów. W ramach świadczenia usługi 
dla Gminnego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych obejmujący przewóz dzieci 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 
naszej gminy do placówek opiekuńczo – 
wychowawczych znajdujących się na terenie 
miasta Gliwice, przejechano 15 220 kilometrów. 
Ponadto zakład wykonuje dowóz osób starszych 
zamieszkałych na terenie naszej gminy do 
dziennego domu opieki „Senior +” mieszczącego 
się w budynku Gminnego Centrum Społeczno-
Kulturalnego w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 
1. 
Świadcząc usługi transportu publicznego na 
terenie gminy Sośnicowice, przewieziono łącznie 
41 410 pasażerów. Stanowi to wzrost o 2 217 
osoby w stosunku do roku 2019, w którym 
przewieziono 39 193 pasażerów. 
Ilość przewożonych pasażerów na poszczególnych 
liniach wyniosła odpowiednio: 
 Linia nr 1 Sośnicowice – Rachowice  

- w dni robocze od poniedziałku do piątku – 
16 443 pasażerów, 
- w dni wolne oraz święta – 2 673 pasażerów. 
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 Linia nr 2 Sośnicowice – Bargłówka  
- w dni robocze od poniedziałku do piątku – 
16 784 pasażerów 
- w dni wolne oraz święta – 1 980. 

 

Finansowanie: 

Ogółem przychody:                                                                                             8.818.921,89zł 

   W tym: 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług: 6.073.939,37zł 

- czynsze z budynków administrowanych 798.961,87zł 

- woda 1.048.945,86zł 

- nieczystości stałe i płynne 465.407,18zł 

- odprowadzanie ścieków 595.337,15zł 

- usługi zlecone 2.068.762,04zł 

- sprzedaż towarów 507,35zł 

- transport publiczny 987.366,92zł 

- opłaty śmieciowe z budynków administrowanych 108.651,00zł 

 

Przychody finansowe i operacyjne: 22.744.882,52zł 

- odsetki 4.088,76zł 

- pozostałe przychody operacyjne   101.433,02zł 

- pokrycie amortyzacji 2.534.390,00zł 

- dotacja przedmiotowa 100.000,00zł 

- dotacja celowa na zadanie bieżące                                                                     4.970,74zł 

Dotacje celowe: 542.950,07zł 

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  542.950,07zł 

Ogółem koszty: 8.729.878,23  zł 

 

    W tym: 

Koszty rodzajowe zgodnie z klasyfikacją budżetową:   6.088.566,77 zł 

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  34.790,60 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.377.661,34 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 172.973,09 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 421.795,60 zł 
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§ 4120 składki na Fundusz Pracy 46.006,33 zł 

§ 4140  wpłaty na PFRON 64.161,00 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 119.923,00 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia   865.360,84 zł 

§ 4260 zakup energii  294.302,64 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych  406.520,28 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych  4.537,00 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych  (transportowe, telefoniczne, kominiarskie) 611.103,50 zł 

§ 4360 opłaty za usługi tel.  19.398,09 zł 

§ 4390  opł. za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 55.738,48 zł 

§ 4410 podróże służbowe 27.119,24 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia, znaczki skarbowe) 327.098,57 zł 

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  70.931,30 zł 

§ 4480 podatek od nieruchomości 32.508,00 zł 

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. Terytorialnego 12.720,00 zł 

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j. sam. Ter. 108.093,44 zł 

§ 4530 podatek VAT 6.997,45 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego  2.990,78 zł 

§ 4700 szkolenie pracowników 5.313,00 zł 

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 523,20 zł 

§ 6070 wydatki inwestycyjne 0,00 zł 

 

Inne koszty: 2.641.311,46 zł  

- pozostałe koszty operacyjne 71.405,10 zł 

- odpisy amortyzacyjne  2.569.906,36 zł 

 

WYNIK FINANSOWY  zysk: 88.943,66 zł 

Obciążenie wyniku finansowego: 10.958,00 zł 

- podatek dochodowy od osób prawnych 10.958,00 zł 

 

Wynik finansowy netto : zysk: 77.985,66zł 

 



 

 W 2020r. przyznano Zakładowi dotację przedmiotową w wysokości 100.000 zł na 
utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Dotacja ta pozwoliła na pokrycie nadwyżki 
kosztów bieżącego utrzymania mieszkań nad wpływami z tytułu ich najmu. 

Ponadto w 2020 r. Zakład otrzymał i wykorzystał szereg dotacji celowych do zakupów 
inwestycyjnych wśród nich znalazły się:

  modernizacja układu pomp kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach: 209 873,31 zł;

 zakup wozu asenizacyjnego: 142 131,20 zł;

 przełożenie infrastruktury wod

 zakup minikoparki: 50 000zł;

 zakup rębaka ciągnikowego: 30 000zł;
 

W sumie zakład otrzymał 542.950,07zł dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz 
4.970,74zł dotacji celowej na zadanie bieżące polegające 
przepompowni ścieków w Łanach Wielkich.

 

 
                                 
V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, STRATEGII, PROGRAMÓW
 

 
 

 

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013

 

Według teorii J. Hausner strategia rozwoju określana jest jako „koncepcja działania 
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego 
dokumentu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów.

Strategię Rozwoju Gminy można określić jako 
wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju 
społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy 
Strategii stanowią zatem determ
podejmowanych przez władze samorządowe. 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
prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem 
strategicznym  
o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki 
Celem Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz 
skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 
akceptowalnych kierunków rozwoju.

Obszary strategiczne wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyjętej wizji i misji 
rozwoju Gminy Sośnicowice do 2025 roku. Ze względu na stwarzanie w perspektywie 
długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za priorytetowe. 
Wyodrębniono zatem trzy obszary, które są względem si

W 2020r. przyznano Zakładowi dotację przedmiotową w wysokości 100.000 zł na 
utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Dotacja ta pozwoliła na pokrycie nadwyżki 
kosztów bieżącego utrzymania mieszkań nad wpływami z tytułu ich najmu.  

kład otrzymał i wykorzystał szereg dotacji celowych do zakupów 
inwestycyjnych wśród nich znalazły się: 

modernizacja układu pomp kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach: 209 873,31 zł;

zakup wozu asenizacyjnego: 142 131,20 zł; 

przełożenie infrastruktury wodociągowej w Rachowicach do Groty: 110 945,56 zł;

zakup minikoparki: 50 000zł; 

zakup rębaka ciągnikowego: 30 000zł; 

W sumie zakład otrzymał 542.950,07zł dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz 
4.970,74zł dotacji celowej na zadanie bieżące polegające na zakupie osprzętu do obsługi 
przepompowni ścieków w Łanach Wielkich. 
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Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013-2025 

strategia rozwoju określana jest jako „koncepcja działania 
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego 
dokumentu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. 

Strategię Rozwoju Gminy można określić jako długofalowy proces wytyczania i osiągania celów 
wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju 

gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy 
Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych 
podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy 
wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbą 

ardów europejskich. 

„Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013-2025” jest podstawowym narzędziem 
prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem 

o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do roku 2025. 
Celem Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz 
skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 
akceptowalnych kierunków rozwoju. 

wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyjętej wizji i misji 
rozwoju Gminy Sośnicowice do 2025 roku. Ze względu na stwarzanie w perspektywie 
długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za priorytetowe. 

zy obszary, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się:
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W 2020r. przyznano Zakładowi dotację przedmiotową w wysokości 100.000 zł na 
utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Dotacja ta pozwoliła na pokrycie nadwyżki 

 

kład otrzymał i wykorzystał szereg dotacji celowych do zakupów 

modernizacja układu pomp kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach: 209 873,31 zł; 

ociągowej w Rachowicach do Groty: 110 945,56 zł; 

W sumie zakład otrzymał 542.950,07zł dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz 
na zakupie osprzętu do obsługi 
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strategia rozwoju określana jest jako „koncepcja działania 
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego 

długofalowy proces wytyczania i osiągania celów 
wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju 

gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy 
inantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych 

podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy 
wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbą 

2025” jest podstawowym narzędziem 
prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem 

rozwoju gminy do roku 2025. 
Celem Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz 
skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 

wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyjętej wizji i misji 
rozwoju Gminy Sośnicowice do 2025 roku. Ze względu na stwarzanie w perspektywie 
długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za priorytetowe. 

ebie równoważne i uzupełniające się: 



 

 

 

Dla każdego ze strategicznych obszarów rozwoju sformułowany został cel strategiczny 
(w perspektywie 2025 roku), który obejmuje kilka celów operacyjnych. Dla ich 
urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki interwencji 
projekty do realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w 
danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i 
organizacyjnej całej wspólnoty Gminy Sośnicowice w perspektywie długofalowej. Strategia nie 
nazywa konkretnych działań realizacyjnych, ponieważ rzec
dynamiczna. Tym samym, ich definicja w perspektywie 2025 roku jest bezzasadna.
strategiczne to permanentny proces przygotowywania i prowadzenia działań zmierzających do 
realizacji pożądanego celu – przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i 
czasu. 

 

PLAN STRATEGICZNY STRATEGII ROZWOJU GMINY SOŚNICOWIC
 

Dla każdego ze strategicznych obszarów rozwoju sformułowany został cel strategiczny 
(w perspektywie 2025 roku), który obejmuje kilka celów operacyjnych. Dla ich 

yodrębniono natomiast kierunki interwencji – przykładowe zadania i 
projekty do realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w 
danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i 

ganizacyjnej całej wspólnoty Gminy Sośnicowice w perspektywie długofalowej. Strategia nie 
nazywa konkretnych działań realizacyjnych, ponieważ rzeczywistość społeczna jest wysoce 
dynamiczna. Tym samym, ich definicja w perspektywie 2025 roku jest bezzasadna.
strategiczne to permanentny proces przygotowywania i prowadzenia działań zmierzających do 

przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i 

PLAN STRATEGICZNY STRATEGII ROZWOJU GMINY SOŚNICOWICE NA LATA 2013

społeczność i usługi społeczne

gospodarka i zintegrowany rozwój

infrastruktura i środowisko naturalne

społeczność i usługi społeczne

gospodarka i zintegrowany rozwój

infrastruktura i środowisko naturalne
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Dla każdego ze strategicznych obszarów rozwoju sformułowany został cel strategiczny  
(w perspektywie 2025 roku), który obejmuje kilka celów operacyjnych. Dla ich 

przykładowe zadania i 
projekty do realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w 
danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i 

ganizacyjnej całej wspólnoty Gminy Sośnicowice w perspektywie długofalowej. Strategia nie 
zywistość 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 

przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i 

E NA LATA 2013-2025 
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OBSZAR SPOŁECZNOŚCI I 
USŁUG PUBLICZNYCH

CEL STRATEGICZNY 1:
AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA ORAZ ORAZ 
DOSTOSOWANE DO NIEJ 

USŁUGI PUBLICZNE O 
WYSOKIM STANDARDZIE

CEL OPERACYJNY1.1

WYSOKI POZIOM USŁUG 
ZDROWOTNYCH  I POMOCY 

SPOŁECZNEJ

CEL OPERACYJNY 1.2

WSPARCIE ROZWOJU KAPITAŁU 
LUDZKIEGO 

CEL OPERACYJNY 1.3
ROZWÓJ SATYSFAKCJONUJĄCEJ 

OFERTY KULTURY CZASU 
WOLNEGO

CEL OPERACYJNY 1.4

WYSOKI POZIOM USŁUG 
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

OBSZAR GOSPODARKA I 
ZINTEGROWANY ROZWÓJ

CEL STRATEGICZNY 2:
KONKURENCYJNA I 

INNOWACYJNA GOSPODRKA 
POWIĄZANA ZE SPRAWNYM 

ZARZĄDZANIEM GMINĄ 
ANGAŻUJĄC YM  
MIESZKAŃCÓW 

CEL OPERACYJNY 2.1

WZROST INNOWACYJNOŚCI I 
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI 

LOKALNEJ

CEL OPERACYJNY 2.2
ZACIŚNIANIE WSPÓŁPRACY Z 

ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

CEL OPERACYJNY 2.3 

OKREŚLENIE SPECJALIZACJI 
REGIONALNEJ I PROMOCJI GMINY

OBRZAR INFRASTRUKTURY 
I ŚRODOWISKA NAURALNEGO

CEL STRATEGICZNY 3
ROZWINIĘTA 

INFRASTRUKTURA 
ZAPEWNIAJĄCA WYSOKI 

KOMFORT ŻYCIA ORAZ CZYSTE 
I ZADBANE ŚRODOWISKO 
NATURALNE W GMINIE

CEL OPERACYJNY 3.1

ATRAKCYJNE WARUNKI 
MIESZKANIOWE GMINY

CEL OPERACYJNY 3.2 

WYSOKA JAKOŚĆ I OCHRONA 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

CEL OPERACYJNY 3.3 

POPRAWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ ORAZ DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

OBSZAR SPOŁECZNOŚCI I 
USŁUG PUBLICZNYCH

CEL STRATEGICZNY 1:
AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA ORAZ ORAZ 
DOSTOSOWANE DO NIEJ 

USŁUGI PUBLICZNE O 
WYSOKIM STANDARDZIE

CEL OPERACYJNY1.1

WYSOKI POZIOM USŁUG 
ZDROWOTNYCH  I POMOCY 

SPOŁECZNEJ

CEL OPERACYJNY 1.2

WSPARCIE ROZWOJU KAPITAŁU 
LUDZKIEGO 

CEL OPERACYJNY 1.3
ROZWÓJ SATYSFAKCJONUJĄCEJ 

OFERTY KULTURY CZASU 
WOLNEGO

CEL OPERACYJNY 1.4

WYSOKI POZIOM USŁUG 
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

OBSZAR GOSPODARKA I 
ZINTEGROWANY ROZWÓJ

CEL STRATEGICZNY 2:
KONKURENCYJNA I 

INNOWACYJNA GOSPODRKA 
POWIĄZANA ZE SPRAWNYM 

ZARZĄDZANIEM GMINĄ 
ANGAŻUJĄC YM  
MIESZKAŃCÓW 

CEL OPERACYJNY 2.1

WZROST INNOWACYJNOŚCI I 
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI 

LOKALNEJ

CEL OPERACYJNY 2.2
ZACIŚNIANIE WSPÓŁPRACY Z 

ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

CEL OPERACYJNY 2.3 

OKREŚLENIE SPECJALIZACJI 
REGIONALNEJ I PROMOCJI GMINY

OBRZAR INFRASTRUKTURY 
I ŚRODOWISKA NAURALNEGO

CEL STRATEGICZNY 3
ROZWINIĘTA 

INFRASTRUKTURA 
ZAPEWNIAJĄCA WYSOKI 

KOMFORT ŻYCIA ORAZ CZYSTE 
I ZADBANE ŚRODOWISKO 
NATURALNE W GMINIE

CEL OPERACYJNY 3.1

ATRAKCYJNE WARUNKI 
MIESZKANIOWE GMINY

CEL OPERACYJNY 3.2 

WYSOKA JAKOŚĆ I OCHRONA 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

CEL OPERACYJNY 3.3 

POPRAWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ ORAZ DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ



 

W Strategii nie nazwano konkretnych działań realizacyjnych, wyznacza natomiast kierunki, 
które prowadzić mają do osiągnięcia założonych celów.

W RAMACH REALIZACJI CELÓW ZREALIZOWANO DO 20

 
 

 
5.2. Program rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016 
rewitalizacji) 
 
 
Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej 
nr XXXIII/267/2018 z dnia 27 września 2017 roku. Program powstał na podstawie art. 18 u
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykorzystano 
w tym względzie zapisy art. 52 ust. 1 ustawy 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 przez Regionalny
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 Śląskiego. 
 
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 d
Analiza problemów społecznych obejmowała diagnozę ilościową w obszarze dziewięciu różnych 
czynników społecznych odnoszących się do polityki społecznej, przestępczości, rynku pracy oraz 
edukacji i osób młodych  
w gminie. Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono o analizę pięciu czynników gospodarczych. 
W obszarze diagnozy ilościowej obejmującej sferę techniczną, środowiskową i funkcjonalno
przestrzenną w każdej z nich analizie poddano po dwa czynniki.
Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co 
najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności, 

•Budowa Gminnego Centrum Społeczno
•Działalność Izby Tradycji w Sośnicowicach

•Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
•Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”

•Wdrożenie systemowej gospodarki odpadami
•Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych
•Zwiększanie liczby chodników i ich modernizacja

•Budowa Gminnego Centrum Społeczno
•Działalność Izby Tradycji w Sośnicowicach

•Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
•Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”

•Wdrożenie systemowej gospodarki odpadami
•Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych
•Zwiększanie liczby chodników i ich modernizacja

W Strategii nie nazwano konkretnych działań realizacyjnych, wyznacza natomiast kierunki, 
które prowadzić mają do osiągnięcia założonych celów. 

W RAMACH REALIZACJI CELÓW ZREALIZOWANO DO 2020 ROKU: 

Gminy Sośnicowice na lata 2016 – 2023 (lokalny program 

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice został przyjęty uchwałą Rady 

nr XXXIII/267/2018 z dnia 27 września 2017 roku. Program powstał na podstawie art. 18 u
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykorzystano 
w tym względzie zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Miasto 
pozyskało dofinansowanie na opracowanie dokumentów ze środków Programu Operacyjnego 

2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny
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 Śląskiego.  

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 polityki społecznej, przestępczości, rynku pracy oraz 

Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono o analizę pięciu czynników gospodarczych. 
W obszarze diagnozy ilościowej obejmującej sferę techniczną, środowiskową i funkcjonalno
przestrzenną w każdej z nich analizie poddano po dwa czynniki. 

enie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co 
najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności, 

Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego
Działalność Izby Tradycji w Sośnicowicach

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”

Wdrożenie systemowej gospodarki odpadami
Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych
Zwiększanie liczby chodników i ich modernizacja

Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego
Działalność Izby Tradycji w Sośnicowicach

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”

Wdrożenie systemowej gospodarki odpadami
Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych
Zwiększanie liczby chodników i ich modernizacja
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W Strategii nie nazwano konkretnych działań realizacyjnych, wyznacza natomiast kierunki, 

2023 (lokalny program 

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice został przyjęty uchwałą Rady 

nr XXXIII/267/2018 z dnia 27 września 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 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Miasto 
pozyskało dofinansowanie na opracowanie dokumentów ze środków Programu Operacyjnego 

2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny 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 

obszar zdegradowany wyznacza się miasto Sośnicowice oraz sołectwa Rachowice, Trachy, 

W celu wyłonienia obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności dokonano analizy 
o całego obszaru Gminy Sośnicowice. 

Analiza problemów społecznych obejmowała diagnozę ilościową w obszarze dziewięciu różnych 
czynników społecznych odnoszących się do polityki społecznej, przestępczości, rynku pracy oraz 

Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono o analizę pięciu czynników gospodarczych.  
W obszarze diagnozy ilościowej obejmującej sferę techniczną, środowiskową i funkcjonalno-

enie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co 
najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% ludności, 

Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”



 

wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje n
problemów społecznych, gospodarczych, techniczno
uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. 
Za obszar rewitalizowany uznano Miasto Sośnicowice. Obszar rewitalizowany obejmuje 
powierzchnię 8,17 km2 (przyjęto, że Miasto Soś
rewitalizacją; tereny z przewagą funkcji mieszkaniowych pozostaną zachowane; wyłączone będą 
obszary leśne). 
 

  Projekty rewitalizacyjne
 
Baza lokalnych ofert pracy 
 
Droga do pracy  
 
Senior + 
 
Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej
 
Poradnictwo specjalistyczne w szkołach 
 
Dyżur psychologa dla osób dotkniętych 
problemem uzależnień   
 
Program profilaktyki łączący naukę, 
wychowanie i rozwój 
 
Program integracji i aktywizacji młodzieży 
"Lepiej wspólnie niż wcale" 
 
Nowy start w lepszą przyszłość 
integracja mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego 
 
Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla 
mieszkańców Sośnicowic 
 
Zagospodarowanie terenu pomi
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
obiektów strefy aktywnego wypoczynku
 
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoty 
w otwartej przestrzeni rekreacyjno
wypoczynkowej, przystosowanej do 
uprawiania sportu 
 
 
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
strefy zdrowego stylu życia 
 
Promocja zdrowego stylu życia

wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja 
nych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych i środowiskowych, z 

uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy.  
Za obszar rewitalizowany uznano Miasto Sośnicowice. Obszar rewitalizowany obejmuje 
powierzchnię 8,17 km2 (przyjęto, że Miasto Sośnicowice zostanie objęte częściowo 
rewitalizacją; tereny z przewagą funkcji mieszkaniowych pozostaną zachowane; wyłączone będą 

Projekty rewitalizacyjne: 

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane do 
końca 2020 oraz realizowane nadal:
 

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej 

Poradnictwo specjalistyczne w szkołach  

Dyżur psychologa dla osób dotkniętych  

Program profilaktyki łączący naukę,  

aktywizacji młodzieży 

lepszą przyszłość − aktywna 
integracja mieszkańców obszaru 

Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR 
Sośnicowicach − budowa 

obiektów strefy aktywnego wypoczynku 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – integracja 
ramach lokalnej wspólnoty 

otwartej przestrzeni rekreacyjno-
rzystosowanej do 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – budowa 

Promocja zdrowego stylu życia 

 
 
 
 
Senior + 
 
Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej
 
Poradnictwo specjalistyczne w szkołach 
 
Dyżur psychologa dla osób dotkniętych 
problemem uzależnień   
 
Program profilaktyki łączący naukę, 
wychowanie i rozwój 
 
Program integracji i aktywizacji młodzieży 
"Lepiej wspólnie niż wcale" 
 
Nowy start w lepszą przyszłość 
integracja mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego 
 
Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla 
mieszkańców Sośnicowic 
 
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR 
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
obiektów strefy aktywnego wypoczynku
 
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoty 
w otwartej przestrzeni rekreacyjno
wypoczynkowej, przystosowanej do 
uprawiania sportu 
 
 
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
a Gimnazjum w Sośnicowicach 
strefy zdrowego stylu życia 
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ajwyższa koncentracja 
strukturalnych i środowiskowych, z 

Za obszar rewitalizowany uznano Miasto Sośnicowice. Obszar rewitalizowany obejmuje 
nicowice zostanie objęte częściowo 

rewitalizacją; tereny z przewagą funkcji mieszkaniowych pozostaną zachowane; wyłączone będą 

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane do 
oraz realizowane nadal: 

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej 

Poradnictwo specjalistyczne w szkołach  

chologa dla osób dotkniętych 

Program profilaktyki łączący naukę, 

aktywizacji młodzieży 
 

lepszą przyszłość − aktywna 
integracja mieszkańców obszaru 

Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR 
Sośnicowicach − budowa 

obiektów strefy aktywnego wypoczynku 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – integracja 
ramach lokalnej wspólnoty 

otwartej przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej, przystosowanej do 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – budowa 

 



28 
 

O siebie dbamy − środowiska nie  
zanieczyszczamy 
 
Utworzenie mini stref integracji społecznej 
w Sośnicowicach 
 
Mentoring – cykl spotkań z osobami z 
pasją/znanymi 
 
Klub tradycji śląskiej 
 
Stworzenie kompleksowego systemu  
publicznego transportu zbiorowego poprzez 
poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej  
 
Program rozwoju wolontariatu edukacyjnego 
 
Poprawa kompetencji cyfrowych lokalnej 
społeczności Sośnicowic: rozwój e-usług 
publicznych oraz warsztaty informatyczne dla 
mieszkańców 
 

 
 
Stworzenie kompleksowego systemu  
publicznego transportu zbiorowego poprzez 
poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej – 
w trakcie realizacji 
 
 
Projekt uzupełniający: 
 
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
ściekowej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VI. EKOLOGIA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO. 

 

1. Zgodnie z wymogiem ustawowym zawarto umowę z Panią Urszula Kapuśniak- Junik 
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Kapusniak- Junik EKOLAS Firma 
Handlowo-Usługowa, z siedzibą w Kotlarni przy ul. Sławięcickiej 4, na świadczenie usług w 
zakresie zbiórki i utylizacji padłych sztuk zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu 
gminy. Powyższa umowa zawierana jest corocznie, w ramach realizacji ustawowego 
obowiązku Gminy wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. W roku 2020 konieczne było 4 krotne usunięcie padłych zwierząt. 
Łączny koszt wynosił 1 728,- zł 

1.  Kontynuowano umowę z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku prowadzącą 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt na świadczenie usług w zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sośnicowice. Koszt realizacji zadania dotyczącego 
wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieki nad nimi oraz kastracji i sterylizacji w 
Schronisku w roku 2020 wynosił 15 507,84,- zł.  

2. Zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice” w ramach zadania dotyczącego 
dokarmiania kotów wolno żyjących zlecono ZGKiM w Sośnicowicach zakup i wydawanie 
karmy opiekunom kotów wolno żyjących zarejestrowanych w Urzędzie. Koszt w roku 2020 
wynosił  654,30  zł. 

3. W ramach wyżej wymienionego Programu w oparciu o zawartą z Panią Anną Sternak 
prowadzącym Gabinet Weterynaryjny SuperVet Anna Sternak z siedzibą w Smolnicy przy ul. 
Wiejskiej 2 realizowano obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt - zapewnienie 
opieki nad zwierzętami w zdarzeniach drogowych. W ciągu roku nie wystąpiła konieczność 
interwencji.   

4. Ponadto zgodnie z obowiązkiem wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt została 
zawarta umowa z Leśnym Pogotowiem Jacka Wąsińskiego w Mikołowie zapewniającym 
opiekę nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz chorymi zwierzętami objętymi ochroną. 
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W ciągu roku Pogotowie Leśne odebrało: ranną sarnę i zająca. Koszt usług w 2020r.  wnosił 
6 457,50 zł. 

5. W celu zapewnienia pomieszczenia inwentarskiego na potrzeby zwierząt gospodarskich, 
czasowo odebranych właścicielowi została zawarta umowa z rolnikiem indywidualnym 
dysponującym odpowiednim pomieszczeniem gospodarskim. W ciągu roku nie wystąpiła 
konieczność wydania decyzji o odebraniu zwierzęcia właścicielowi ze względu na 
niewłaściwe traktowanie. Została wypłacona kwota 850,00 zł za gotowość do wykonania 
zadania.  

6. Zgodnie z przyjętym „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice” w 
sposób ciągły zbierane były wnioski mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła 
na nowy ekologiczny kocioł, wymianą źródła ciepła na nowy ekologiczny kocioł. Na 
początku roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Katowicach o dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 
z terenu gminy. W roku 2020 realizowano modernizację źródeł ciepła w 60 budynkach 
indywidualnych.  Realizacja zadania oparta była o środki własne mieszkańców oraz 
pożyczkę WFOŚiGW . Dofinansowanie z WFOSiGW dla każdej modernizacji ustalone jest na 
zasadzie ryczałtu czyli stałej kwoty do każdego montażu, wynoszącego 50% kosztów 
kwalifikowanych lecz nie więcej niż 7.500,- zł brutto. W latach 2012-2020 zrealizowanych 
zostało 268 modernizacji źródeł ciepła oraz montaż 124 sztuk instalacji solarnych w 
budynkach indywidualnych. 

7. Sporządzono sprawozdanie za rok 2020 z realizacji działań ujętych w „Programie ochrony 
powietrza dla strefy województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji  w powietrzu i przesłano do Starosty Gliwickiego.  

8. Opracowano aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośnicowice na 
lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2026” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony 
środowiska oraz zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Wojewódzkim i Powiatowym 
Programem Ochrony Środowiska oraz dokumentami strategicznymi opracowanymi we 
wcześniejszym czasie. Sporządzono sprawozdanie z wykonania zadań w okresie dwóch  
ostatnich lat.  

9. Przeprowadzono nabór wniosków wśród mieszkańców Gminy zainteresowanych wymianą 
pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych oraz usunięciem odpadów 
azbestowych zdeponowanych na terenie posesji. Z uwagi na brak wykonawcy złożone 
wnioski zostały przeniesione do realizacji na 2021r.   

10. W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie 
, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko: 
 wszczęto 1 sprawę. oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie dotyczącej wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a następnie wydano 1 decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Wystąpiono do SKO o wyłączenie Burmistrza Sośnicowic od rozpatrzenia 
2 wniosków dotyczących wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 oraz udzielano informacji o środowisku w zakresie objętym skierowanymi do urzędu 
wnioskami.  

11.  Informowano mieszkańców o obowiązujących przepisach dotyczących wycinki drzew 
i krzewów, szczególnie o zmianie przepisów, która nastąpiła od czerwca 2017r., Zmiana 
przepisów w czerwcu wprowadziła na nowo obowiązek pisemnego zgłaszania zamiaru 
usunięcia drzewa przez osoby fizyczne. Wszczęto 89 spraw na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody, przeprowadzono 17 postępowań zakończonych wydaniem decyzji zezwalających 
na usunięcie drzew, a także przyjęto i zweryfikowano 69 zgłoszeń osób fizycznych 
dotyczących usunięcia drzew oraz 3 zgłoszenia wywrotów i złomów.  

12.  Sporządzono 10 wniosków skierowanych do Starosty Powiatowego w Gliwicach w celu 
uzyskania decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenów gminnych  
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13. Zlecono wykonywanie wycinki drzew rosnących przy drogach i na terenach gminnych 
w oparciu o uzyskane decyzje Starosty Powiatowego dla drzew stanowiących zagrożenie 
bezpieczeństwa. Zlecono również usunięcie drzew wywróconych przez wiatr, usuwanie 
posuszu w koronach drzew oraz wycięcie samosiewów na działkach gminnych razem 
z pracami porządkowymi - koszty poniesione na prace w związku z cięciami sanitarnymi i 
usuwaniem drzew wyniosły 107 270,96 zł.   

14. Zlecono przeprowadzenie koszenia traw i chwastów wskazanych działek gminnych (6,49ha 
jednokrotnie, 2,28 ha dwukrotnie), działek gminnych zabudowanych ( 1,34 ha – 
czterokrotnie). Ponadto wykoszono parking i działki przyległe do OSiRu w Sośnicowicach 
(2 x 0,88 ha) także inne tereny gminne zgodnie z potrzebami 0,79ha np. przy ul. 
Powstańców, droga do cmentarza żydowskiego, pod płotem cmentarza pry ul. 
Przemysłowej). Koszenie przeprowadzono na łącznej powierzchni około 11,78 ha z tym ze 
po zliczeniu wielokrotności koszenia powierzchnia koszona wyniosła 18,96 ha 
wydatkowano na ten cel 56 625,50zł.  

15. Zlecono przeprowadzenie prac porządkowych, przywiezienie ziemi i jej rozplantowanie  w 
ramach przygotowania do nasadzeń na działkach przy ul. Przemysłowej i przy  
ul. Kościuszki  (koszt prac 5 200,-zł). Zlecono posprzątanie dzikich wysypisk w Kozłowie, 
Trachach i Sośnicowicach (koszt 2 729,99 zł) 

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczano opłatę za wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza przez samochody pożarnicze jednostek OSP, oraz 
wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętej w systemy kanalizacyjne. 

17. Prowadzone zostały 2 postępowania na podstawie art. 26 ustawy o odpadach dotyczące 
magazynowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych: przy ul. Kozielskiej w 
Sierakowicach oraz przy ul. Nowowiejskiej  w Tworogu Małym. Wydano 2 decyzje 
umarzające postępowanie, gdyż odpady zostały usunięte. Wydano 4 opinie dotyczące 
prowadzenia odzysku przez podmioty gospodarcze.  

18. Prowadzono publicznie dostępny rejestr danych zawierający informację na temat 
wpływających do Urzędu wniosków, oraz wydawanych decyzji i postanowień dotyczących 
ochrony środowiska, który zgodnie z przepisami dostępny jest w BIP Urzędu. 

19. Przeprowadzono kontrole gospodarki ściekowej na prywatnych posesjach na terenie gminy, 
właścicieli kontrolowanych posesji poinformowano o zakazie dokonywania podłączeń 
użytkowanych zbiorników na nieczystości płynne do rowów przydrożnych, melioracyjnych 
oraz kanalizacji deszczowej oraz konieczności korzystania z usług wywozu nieczystości 
świadczonych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie. 

20. Pokrywane były koszty utrzymania szaletu miejskiego - koszt 8 069,76 zł 

21. Prowadzono korespondencję w sprawach dotyczących ochrony środowiska /pisma, 
ankiety, udostępnianie informacji na temat środowiska/ 

I. ROLNICTWO 
1. Prowadzona była działalności informacyjna dla rolników dotycząca zagadnień związanych z 

wypełnianiem wniosków o dopłaty obszarowe przedstawiciela Rejonowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Gliwicach.  

2. Rozsyłane były na poszczególne wsie do sołtysów różne informacje i ogłoszenia m.in.: 
 komunikaty i informacje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
 komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zagrożeń wystąpienia chorób 

zakaźnych: wysoce zjadliwej grypy ptaków, choroby Afrykańskiego Pomoru Świń, jak 
również informacje o przeprowadzanej akcji szczepienia lisów. 
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LEŚNICTWO 
 

Udzielano ustnych informacji na temat procedury wycinki drzew z lasów położonych na 
gruntach prywatnych. 

 
ŁOWIECTWO 

 

 

1. Zostały sporządzone pozytywne opinie dla rocznych planów łowieckich dla Koła „Cis”, „Darz 
Bór”, „Łoś”, „Żbik”.  

2.  Stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy Prawo łowieckie podawane były do 
publicznej wiadomości informacje przekazane przez poszczególne koła łowieckie dotyczące 
polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021.   

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Sośnicowice na lata 2021-204 z perspektywą na 
lata 2025-2026 
 

„Program ochrony środowiska dla gminy Sośnicowice na lata 2021-2024 z perspektywą 
na lata 2025-2026” został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) jako narzędzie 
prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie czyli stworzenia warunków do działań 
związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, a przyjęty Uchwałą nr 
XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn.30 listopada 2020 r. 

Wszystkie obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla 
wszystkich dziedzin) takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring. 

Podczas tworzenia niniejszego „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań 
i interwencji zapisane w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych.  

 

Program ochrony środowiska w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki 
rozwoju zaczerpnięte z dokumentów wyższych szczebli przyjmując perspektywę czasową 
zgodna z dokumentami wyższych szczebli lub porównywalną.  

W związku z tym w niniejszym dokumencie przyjęto perspektywę czasową realizacji zadań na 
lata 2021-2024 oraz horyzont długoterminowy do 2026 roku. 

Realizacja postanowień „Programu…” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a 
także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa. 

Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną 
środowiska  
i zrównoważonym rozwojem, czyli takim rozwojem, który będzie zarówno rozwojem 
gospodarczym, ekonomicznymi i ekologicznym. 

Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w 
zakresie innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem Programu jest 
zapewnienie efektywnego sprawnego wykorzystania środków finansowych na działania, 
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wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków na realizację 
określonych zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe 

Z wykonania „Programu…” Burmistrz Sośnicowic powinien co dwa lata sporządzać raporty  
i przedstawiać je Radzie Miejskiej oraz przekazać do organu wykonawczego Powiatu 
Gliwickiego.  

Działania w ramach zarządzania środowiskiem  

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2019-2025 
Instytucje 
uczestniczące 

1 
Wdrażanie 
Programu ochrony 
środowiska 

Raport z wykonania Programu (co 
dwa lata) 

Burmistrz Gminy 
Sośnicowice 

Opracowanie Programu ochrony 
środowiska i okresowa jego 
aktualizacja 

Burmistrz Gminy 
Sośnicowice 

2 

Edukacja 
ekologiczna, 
komunikacja ze 
społeczeństwem, 
System informacji o 
środowisku 

Realizacja Programu ochrony 
środowiska oraz współpraca  
z instytucjami zajmującymi się 
szeroko pojętą ochroną środowiska 

Rada Miejska, Zarząd 
Powiatu Gliwickiego, 
Zarząd Województwa, 
WIOŚ, Organizacje 
pozarządowe 

3 
Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Gmina Sośnicowice, 
Wojewoda, Fundusze 
celowe 

4 
Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
- Stan środowiska w województwie 
śląskim 

WIOŚ, WSSE, RZGW, 
Gmina Sośnicowice – w 
razie potrzeby 

.    

Cel długookresowy do 2022 r. zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
„Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze gminy Sośnicowice związana z 
realizacją kierunków działań naprawczych” 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Aktualizacja "Planu 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
gminy Sośnicowice" 
oraz „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla 
gminy Sośnicowice”, 
PONE 

W ramach realizacji zadania gmina 
opracowała aktualizację: 

 w 2019 r. aktualizację 
„Programu Ograniczenia 
Niskiej emisji dla Gminy 
Sośnicowice na lata 2018-
2022”. Dokument został 
uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej Sośnicowice nr 
XIV/116/2019 z dnia 18 
grudnia 2019 r. przyjęcia 
aktualizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Sośnicowice na 
lata 2018-2022. 

 w 2019 r. aktualizację „Planu 

2 aktualizacje 
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Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Sośnicowice”. 
Dokument został przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej 
Sośnicowice nr V/46/2019 z 
dnia 19 marca 2019 r. 

Realizacja Programu 
ograniczenia niskiej 
emisji 

W 2017 roku zawarto porozumienia 
w wyniku którego utworzono 
Klaster Energii „Przyjazna energia w 
Powiecie Gliwickim”. W 2018 r. 
Klaster Energii PEPG tworzą m.in. 
powiat gliwicki, gminy powiatu 
(mi.in. gmina Sośnicowice). Cele 
klastra to m.in. wspólne działanie na 
rzecz likwidacji niskiej emisji i 
poprawy warunków życia ludzi 
zamieszkałych na terenie powiatu 
gliwickiego, optymalizacja 
wykorzystania lokalnie dostępnych 
zasobów energetycznych, 
podejmowanie i prowadzenie 
działań wspierających inicjatywy 
związane z organizacją lokalnego 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych celem równoważenia 
popytu i podaży, działania 
zmierzające do poprawy 
efektywności energetycznej. W 2018 
roku Ministerstwo Energii przyznało 
Certyfikat Pilotażowego Klastra 
Energii dla inicjatyw klastrowych, 
który umożliwia priorytetowe 
traktowanie przy ubieganiu się o 
dotacje mające na celu wsparcie 
inwestycji ograniczających niską 
emisję. 
Gmina Sośnicowice środki na 
realizację kolejnych etapów PONE 
pozyskuje z WFOŚiGW. W roku 2017 
dofinansowanie dla mieszkańca 
wynosiło 60% kosztów 
kwalifikowanych, które zostały 
określone na poziomie 15 000,00 zł 
lecz nie więcej niż 9 000,00 zł. W 
latach 2017- 2018 gmina otrzymała 
dotację w wysokości 2 tys. zł do 
każdego wymienionego pieca. 
Natomiast na lata 2018- 2019 
ustalono 50% kosztów 
kwalifikowanych (15 000,00 zł) lecz 
nie więcej niż 7 500,00 zł. 

Od 2012 roku do końca 2019 
roku 
wymieniono 204 kotły, 
zamontowano 4 
Pompy ciepła oraz 124 
solary 
 

Budowa i przebudowa 
dróg gminnych 

W ramach realizacji zadania Gmina 
Sośnicowice realizowała następujące 
zadania: 

modernizacja 14 odcinków 
dróg gminnych 
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W roku 2017: 

 budowa ul. Wrzosowej w 
Smolnicy - projekt koszt: 
29 397,00 zł, 

 przebudowa ul. Dolnej w 
Sierakowicach; koszt 
380 031,66 zł. 

W roku 2018: 

 budowa drogi ul. Brzozowa 
w Tworogu Małym, koszt 
495 335,77 zł, 

 budowa drogi ul. Szkolna w 
Sośnicowicach i Łanach 
Wielkich, 

 budowa ul. Spokojnej w 
Rachowicach, 

 budowa ul. Wrzosowej w 
Smolnicy, koszt: 868 733,28 
zł, 

 przebudowa wraz z 
odwodnieniem ul. Górnej w 
Bargłówce - projekt, 

 przebudowa ul. Dolnej w 
Sierakowicach na długości 
320 mb, 

 przebudowa drogi 
powiatowej ul. Łabędzka w 
Kozłowie 1 300 mb (dotacja 
Gminy Sośnicowice dla 
Powiatu Gliwickiego), 

 naprawa nawierzchni na 
odcinku 2,5 km droga 408 
Sośnicowice- Sierakowice 
(ZDW Katowice). 

W roku 2019: 

 przebudowa drogi gminnej w 
ul. Szkolnej w 
Sośnicowicach/ Łanach 
Wielkich na odcinku od 
DW408 do DP 2991 S wraz z 
przebudową mostu na 
potoku Sośnicowickim, 
koszt: 2 394 427,28 zł, 

 zrealizowano 165 mb 
odcinka drogi gminnej o 
nawierzchni z kostki 
betonowej od ul. Wiejskiej do 
DW 408 w Sierakowicach - 
projekt, 

 budowa odcinka drogi ul. 
Kasztanowej i ul. Słonecznej 
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w Rachowicach - projekt; 
koszt: 23 370,00 zł, 

 przebudowa nawierzchni 
odcinka drogi pomiędzy ul. 
Kozielską i Wiejską w 
Sierakowicach wraz z 
odtworzeniem rowu i 
przepustów przy odcinku ul. 
Wiejskiej; koszt: 212 170,74 
zł. 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury 
drogowej na terenie 
gminy Sośnicowice 
(drogi powiatowe nr 
2991S, 2916S, 2934, 
2924S, wojewódzkie nr 
DW408 etap I i II wraz 
z budową obwodnicy 
Sośnicowic) 

W latach 2017- 2019 w ramach 
realizacji zadania Zarząd Dróg 
Powiatowych w Gliwicach wykonał 
następujące inwestycje: 

 przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2991S na 
odcinku od Kozłowa do 
granicy z miastem Gliwice - 
(dotacja Gminy Sośnicowice 
dla Powiatu Gliwickiego); 
łączny koszt: 2 615 467,50 zł, 

 budowa chodnika przy ul. 
Łabędzkiej w Łanach 
Wielkich (dotacja Gminy 
Sośnicowice dla Powiatu 
Gliwickiego); łączny koszt: 
665 600,03 zł, 

 budowa ciągu pieszo – 
rowerowego od Strefy 
Aktywności Gospodarczej do 
cmentarza w Sośnicowicach 
(dotacja Gminy Sośnicowice 
dla Powiatu Gliwickiego - 
zadanie zrealizowane 
wspólnie z Gminą) koszt 
zadania: 202 271,16 zł, 

 budowa ciągu pieszo – 
rowerowego – etap IV wraz z 
dostosowaniem nawierzchni 
drogi powiatowej nr 2916 S 
w Smolnicy do budowanego 
ciągu pieszo – rowerowego 
(dotacja Gminy Sośnicowice 
dla Powiatu Gliwickiego); 
koszt zadania: 946 814,78 zł 

 budowa chodnika przy ul. 
Wiejskiej w Rachowicach 
(etap II) (dotacja Gminy 
Sośnicowice dla Powiatu 
Gliwickiego); łączny koszt 
zadania: 1 074 661,40 zł, 

 remont drogi powiatowej nr 
2934S Sierakowice- Tworóg 

modernizacja 7 odcinków dróg 
powiatowych oraz 
2 odcinków dróg 
wojewódzkich 
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Mały (dotacja Gminy 
Sośnicowice dla Powiatu 
Gliwickiego); łączny koszt 
zadania: 791 329,43 zł, 

 remont dróg gruntowych 
m.in. w miejscowościach 
Rachowice i Łany Wielkie; 
łączny koszt: 149 660,28 zł. 

W latach 2017- 2019 na drogach 
wojewódzkich przebiegających 
przez teren gminy Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach 
zrealizował następujące zadania: 

 remont mostu nad rzeką 
Bierawką w ciągu DW 919 w 
km 30+532 w miejscowości 
Trachy; koszt zadania: 
270 610,00 zł, 

 remont nawierzchni DW 919 
w miejscowości Trachy i 
Przerycie- etap I od km 
28+360 do km 30+830; koszt 
zadania: 2 086 765,95 zł. 

W latach 2017- 2019 na terenie 
gminy GDDKiA Oddział Katowice nie 
prowadził remontów, modernizacji 
oraz budowy dróg, chodników oraz 
ekranów akustycznych, a także nie 
dokonywał nasadzeń oraz wycinki 
zieleni przydrożnej. 

Stworzenie 
kompleksowego 
systemu publicznego 
transportu zbiorowego 
poprzez poprawę 
infrastruktury obsługi 
pasażerskiej w gminie 
Sośnicowice 

W ramach realizacji inwestycji 
stworzenia kompleksowego systemu 
publicznego transportu zbiorowego 
poprzez poprawę infrastruktury 
obsługi pasażerskiej w gminie 
Sośnicowice Gmina Sośnicowice 
zrealizowała następujące zadania: 

 etap I – dostawa autobusów 
– zawarto umowę na 
wykonanie usługi, koszt: 
2 359 140,00 zł, 

 etap II – zaprojektowano 
centrum przesiadkowe, koszt 
zadania: 2 484 140,00 zł 

zakupiono autobusy, 
zbudowano centrum 
przesiadkowe 

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności publicznej 
w zakresie 
modernizacji 
ogrzewania i 
docieplenia przegród 
zewnętrznych na 
terenie Gminy  

W latach 2017-2019 Gmina 
Sośnicowice zrealizowała 
następujące inwestycje: 

 termomodernizacja budynku 
OSP  
i Sierakowicach; koszt 
507 015,15 zł, 

 termomodernizację budynku 

Do 2019 r,wykonano 4 
termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej 
W roku 2020 zrealizowano: 
 

1.  Termomodernizację 
budynku SP w 
Sośnicowicach w 
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Poprawa efektywności 
energetycznej i 
wykorzystywania 
odnawialnych źródeł 
energii w obiektach 
użyteczności publicznej 
i sektora 
mieszkaniowego w 
Gminie Sośnicowice 

OSP w Kozłowie (docieplenie 
przegród zewnętrznych, 
wykonanie instalacji c.o. 
wraz z kotłem zasilanym 
gazem); koszt 347 797,98 zł, 

 termomodernizacja budynku 
OSP Bargłówka; koszt: 
44 424,00 zł, 

 termomodernizacja budynku 
SP w Bargłówce; koszt: 
20 910,00 zł. 

Powiat Gliwicki w latach 2017- 2018 
powiat gliwicki nie realizował 
zadania. 

zakresie docieplenia 
przegród zewnętrznych, 
montaż instalacji 
fotowoltaicznej oraz 
wykonanie instalacji 
gazowej wraz z 
wymianą kotłów 
węglowych na kotły 
gazowe. Wartość 
zadania wraz z 
dokumentacją wyniosła 
789 995, 28zł 

2. Termomodernizację 
budynku SP w 
Bargłówce w zakresie 
docieplenia przegród 
zewnętrznych, wymianę 
instalacji c.o wraz z 
wymianą kotła 
węglowego na kocioł 
klasy 5. Wartość zadania 
(roboty budowlane) 
wyniosła 424 740 zł. 

 

Działania z zakresu 
termomodernizacji, 
montażu OZE w 
budynkach 
stanowiących własność 
osób fizycznych na 
terenie Gminy 
Sośnicowice 

W latach 2017- 2018 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w 
ramach realizacji Programu SMOG 
STOP udzielił dofinansowania 
mieszkańcom Gminy Sośnicę na 
realizację inwestycji: 

 termomodernizacja budynku 
mieszkalnego 
zlokalizowanego przy ul. 
Raciborskiej 19  
w Trachach; wartość dotacji: 
4 500,00 zł, 

 termomodernizacja budynku 
mieszkalnego 
zlokalizowanego przy ul. 
Wiejskiej 65  
w Sierakowicach; wartość 
dotacji 3 250,00 zł, 

 termomodernizacja budynku 
mieszkalnego 
zlokalizowanego przy ul. 
Wiejskiej 91  
w Rachowicach, wartość 
dotacji: 7 515,68 zł, 

 modernizacja (likwidacja) 
źródła ciepła na cele 
ogrzewania i cwu poprzez 
zabudowę pompy ciepła w 

Na lata 2018- 2020 ustalono 
 dofinansowanie na poziomie 
50% kosztów 
kwalifikowanych (15 000,00 
zł) lecz nie więcej niż 7 500,00 
zł. 
Od 2012 roku do końca 2020 
roku 
wymieniono 259 kotły, 
zamontowano 9 pompy ciepła 
oraz 124 solary.  
Aktualne dane po roku 2020, 
zasady dofinansowania zostały 
takie same.  
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budynku zlokalizowanym w 
Sośnicowicach przy ul. 
Gliwickiej 19 w celu 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii; wartość 
dotacji: 21 219,00 zł. 

W roku 2019 Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach realizacji Programu Czyste 
Powietrze udzielił dofinansowania 
mieszkańcom Gminy Sośnicowice na 
realizację 12 inwestycji 
termomodernizacji budynków, w 
tym jedną instalację fotowoltaiczną. 
Łączna wartość inwestycji to 
501 782,66 zł, w tym z 
dofinansowania: 160 041,70 zł. 
W roku 2020 rozpoczęła się 
realizacja Projektu pn. „Odnawialne 
źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich: Tarnowskie 
Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 
Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 
Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 
Tworóg”. 
W ramach tego projektu realizowane 
jest zadanie „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Gminy Sośnicowice”. Jest 
to jeden z największych tego typu 
projektów w Polsce, którego wartość 
dofinansowania na Gminę 
Sośnicowice wyniosła przeszło 6,5 
mln zł. Projekt jest skierowany do 
mieszkańców gminy będących 
właścicielami nieruchomości 
zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym, w którym instalacja 
OZE będzie wykorzystywana 
wyłącznie na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego. 
Mieszkańcy, którzy biorą udział w 
projekcie, otrzymają dofinansowania 
na następujące instalacje OZE: 

 instalacje fotowoltaiczne (ok. 
196 sztuk), 

 kolektory słoneczne (44 
sztuk), 

 pompy ciepła c.w.u (30 
sztuk), 
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 pompy ciepła powietrzne c.o. 
i c.w.u. (31 sztuk), 

 kotły na biomasę (31 sztuk). 

Rewitalizacja centrum 
Sośnicowic 

W latach 2017-2019 nie realizowano 
zadania. 
Program rewitalizacji jest na stronie 
obok systemu informacji 
przestrzennej . W ramach Programu 
rewitalizacji  
w 2017 roku dobudowano 10 
punktów starego typu oraz 4 punkty 
LED,   
w 2018 roku dobudowano 8 
punktów starego typu oraz 119 
punkty LED,   
w 2019 roku dobudowano 6 
punktów starego typu oraz 51 
punkty LED. 
Jednocześnie w tym okresie 
wymieniono 74 punkty istniejące  na 
LED. 

W okresie 2017-2019 
dobudowano 24 punkty 
starego typu oraz 174 punkty 
LED. 
Jednocześnie w tym okresie 
wymieniono 74 punkty 
istniejące  na LED. 

Edukacja ekologiczna 
w zakresie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii i efektywności 
energetycznej 

W 2018 roku ze środków budżetu 
powiatu gliwickiego opracowano 
ulotkę „Jak sprawdzić jakość 
powietrza”  
w ilości 13 000 sztuk. Zostały one 
rozprowadzone  
z Wiadomościami Powiatu 
Gliwickiego. 

opracowano ulotki 

Budowa dróg 
rowerowych 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwice 
w roku 2018 wybudował: 

 ciąg pieszo- rowerowy od 
Strefy Aktywności 
Gospodarczej do cmentarza 
w Sośnicowicach; łączny 
koszt 202 271,16 zł, 

 ciąg pieszo- rowerowy – etap 
IV wraz  
z dostosowaniem 
nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2916S w 
Smolnicy do budowanego 
ciągu pieszo- rowerowego; 
łączny koszt: 946 814,78 zł. 

wybudowano 2 odcinki 

Rozwój systemu 
informacyjnego 
dotyczącego 
monitoringu jakości 
powietrza i stanu 
jakości powietrza w 
skali lokalnej 

W ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska WIOŚ w 
Katowicach prowadzi badania 
jakości powietrza. Dla strefy śląskiej, 
do której należy gmina stwierdzono 
(2018 r.): 
ze względu na ochronę zdrowia: 

stwierdzono 4 przekroczenia 
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 dla zanieczyszczeń takich 
jak: dwutlenek azotu, 
dwutlenek siarki, benzen, 
ołów, tlenek węgla, arsen, 
kadm i nikiel - klasa A, co 
oznacza konieczność 
utrzymania jakości 
powietrza na tym samym lub 
lepszym poziomie, 

 dla pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5, ozonu oraz 
benzo(α)pirenu - klasa C w 
strefie śląskiej, 

 klasa D2 dla ozonu ze 
względu na przekroczenie 
poziomu celu 
długoterminowego. 

ze względu na ochronę roślin: 

 brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych (klasa A) dla 
tlenków azotu i dwutlenku 
siarki, 

 przekroczenia poziomu 
docelowego ozonu (klasa C) 
oraz poziomu celu 
długoterminowego ozonu 
wyrażonego jako AOT 40 
(klasa D2), na stacji tła 
regionalnego 

Sukcesywna kontrola 
uciążliwych źródeł 
zanieczyszczeń 

W latach 2017-2019 WIOŚ w 
Katowicach przeprowadził w 
zakładach na terenie gminy 7 
planowych i pozaplanowych 
kontroli, w tym w dwóch 
przypadkach 

przeprowadzono 7 kontroli 
stwierdzono 2 naruszenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy 
Sośnicowice 

 

Niska emisja na terenie gminy Sośnicowice 
 
 

Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów przez emitory znajdujące się na wysokości 
nie większej niż  
40 m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach 
przemysłowych. Wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się 
wokół miejsca powstania wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej 
zabudowy mieszkalnej). 

Niska emisja została szczegółowo omówiona w przyjętym do realizacji w 2016 r., oraz 
zaktualizowanym w 2019 r. „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice” (dalej 
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zwanym PGN). W niniejszym rozdziale skupiono się na wynikach inwentaryzacji niskiej emisji 
przeprowadzonej w ramach PGN. Niska emisja z terenu gminy Sośnicowice została 
wyodrębniona 5 sektorów tj.: 

 budynki i źródła ciepła (w tym budownictwo mieszkalne oraz budynki użyteczności 
publicznej), 

 transport, 

 oświetlenie uliczne, 

 działalność gospodarcza, 

 gospodarka odpadami. 
Jako nośniki energii finalnej zużywane na terenie gminy wyróżnia się: 

 paliwa kopalnie (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, benzyna itp.), 

 energia elektryczna, 

 energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. 
Z informacji uzyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż wg 
stanu na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy Sośnicowice znajdują się 2660 budynki 
mieszkalne o łącznej powierzchni 300 502 m2. Głównym źródłem ciepła dla sektora 
mieszkaniowego jest węgiel kamienny (63,3%), następnie energia z wykorzystania biomasy 
(27,1%), energia elektryczna (8%), gaz ziemny (1%), pozostałe (0,6%). Sumaryczne zużycie 
energii na cele grzewcze w sektorze mieszkaniowym wyniosło 113 865 MWh w 2013 r. Emisja 
CO2 odpowiadająca wskazanemu zużyciu energii końcowej wynosiła tego samego roku 32 136 
MgCO2. 

Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 30 obiektów użyteczności publicznej. Sumaryczne 
zużycie energii na cele grzewcze wyniosło tu 2 373 MWh w 2013 r. Emisja CO2 odpowiadająca 
wskazanemu wyżej zużyciu energii końcowej wyniosła 976 MgCO2. 

W gminie Sośnicowice w rejestrze REGON zarejestrowanych było 795 (dane na 2014 r.) 
podmiotów gospodarczych, z czego 72,83% działała w sferze usług i handlu. 24,15% 
przedsiębiorstw działała w dziedzinie przemysłu i budownictwa, a 3,02% rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa i rybactwa. W Planie gospodarki niskoemisyjnej wyznaczono łączne zużycie energii w 
sektorze przemysłowym (działalność gospodarcza) na 5 575 MWh. Emisja CO2 odpowiadająca 
wskazanemu wyżej zużyciu energii końcowej wynosi 3 381 MgCO2. 

Zużycie energii końcowej w sektorze transportowym w roku 2013 wyniosło 11 418 MWh. 
Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi Planie gospodarki niskoemisyjnej, emisja CO2 
wyniosła w przypadku transportu 2 830 Mg w roku 2013. 

Na terenie gminy na dzień 31.12.2013 r. zainstalowanych zostało 1 201 opraw, z czego 
większość stanowi własność TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Gliwicach. Zużycie energii 
końcowej w sektorze oświetlenia ulicznego w roku 2013 wyniosło 511 MWh. Emisja CO2 
odpowiadająca wskazanemu wyżej zużyciu energii końcowej wynosi 425 MgCO2. 
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Rysunek Zużycie energii finalnej i emisja CO2 z poszczególnych sektorów na terenie gminy 
Sośnicowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Sośnicowice, 2016 

 

Bilans energii finalnej dla poszczególnych sektorów w gminie Sośnicowice wskazuję, na wyraźną 
przewagę sektora mieszkaniowego – zużycie 85,14 % energii. Do sektorów o największym 
zużyciu można zaliczyć również sektor transportu – zużycie 8,5% energii. Pozostałe sektory 
zużywają łącznie 6,36% energii.  

Podobnie wygląda sytuacja dotycząca emisji dwutlenku węgla (CO2), największa emisja 
powodowana jest przez sektory mieszkaniowy i transportu – 87,97% emisji. Pozostałe sektory 
powodują emisje o łącznej masie 4 782 MgCO2, co stanowi 12,03% emisji całkowitej. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 
     Na terenie Gminy obowiązuje : ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  
Sośnicowice  - przyjęty dnia 24 lipca 2018r. przez Radę Miejską w Sośnicowicach Uchwałą NR 
XLII/351/2018 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego   
z  dnia  9 sierpnia  2018r.  poz. 5055.  

Przedmiotowy plan obejmuje swym zasięgiem 11620 ha - teren całej Gminy. 

Zgodnie z oceną aktualności MPZP, rezerwa terenów pod zabudowę spełnia zapotrzebowanie na  
ok.50 lat.  Łączna  powierzchnia  terenów  wolnych od zabudowy  wynosi  ok. 507,33 ha,   
w tym:  MN - 361,90 ha, MU - 15,48 ha, U - 36,10 ha, Pu - 26,70 ha, RZ - 67,20  ha.                

      Gmina Sośnicowice  posiada   studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sośnicowice przyjęte przez Radę Miejską w Sośnicowicach Uchwałą Nr  
XXXV/306/2013 z dnia 25.11.2013 r., na podstawie którego uchwalono przedmiotowy MPZP.   
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     Ostatnia zmiana aktualności SUiKZP  Miasta i Gminy Sośnicowice oraz  MPZP,  została przyjęta  
Uchwałą Nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 30 listopada 2020r. 
dotyczyła aktualizacji studium dla obszarów położonych w Sierakowicach, w granicach nowego, 
udokumentowanego złoża iłów ceramiki budowlanej "Sierakowice" (52,3 ha), a także dla 
terenów na których występuje niezgodność z obowiązującym planem (spowodowana 
uwzględnieniem w nowym planie terenów które uzyskały pozwolenie na budowę na podstawie 
decyzji WZ). 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sośnicowice 

 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2020-2023 (GPOnZ) stanowić 
będzie element polityki samorządowej, pozwalający na podejmowanie zaplanowanych działań 
dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony 
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 
kulturowego. 

W GPOnZ wskazano działania skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację  
i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Dokument 
uwzględnia uwarunkowania prawne, zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie ochrony 
materialnego  
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wskazane w nim kierunki działania, tzw. priorytety, 
szczegółowo opisują zakres oraz cel danego zamierzenia. Realizacja celów zawartych w GPOnZ 
poprawi w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, wzmocni lokalne wartości 
oraz wspólne korzenie. 

W dokumencie określono również źródła finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich  
i robót budowlanych przy zabytkach wraz z jego otoczeniem. Finansowanie może odbywać się 
ze źródeł publicznych (np. budżet państwa, budżet własny gminy, budżet jednostek 
samorządowych  
– powiatu i województwa, środki unijne, inne źródła zagraniczne), a także ze źródeł prywatnych 
(osób fizycznych, organizacji pozarządowych –stowarzyszeń, fundacji, osób prawnych itp.). 

GPOnZ służy ochronie i wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych 
dziedzinach życia społecznego. W związku z wyznaczonymi celami głównymi samorząd w 
kwestii dziedzictwa kulturowego powinien kierować się następującymi priorytetami: 

PRIORYTET I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju 
gospodarczo-społecznego gminy Sośnicowice. 

Promowanie istniejących wartości krajobrazowych gminy oraz atrakcyjnych przestrzeni 
widokowych, w tym ochrona historycznego tła krajobrazowego. 

Prowadzenie bieżących prac porządkowych przy zabytkowych cmentarzach. 

Poprawa dostępności do poszczególnych obiektów zabytkowych poprzez udostępnienie 
obiektów dla zwiedzających w ścisłej współpracy z właścicielami obiektów (parafiami). 
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Wspieranie działań instytucji i organizacji zajmujących się promowaniem kultury i dziedzictwa 
materialnego na terenie gminy. 

Zadania dla gminnej ewidencji zabytków:  

1. Zakładanie nowych kart adresowych dla zabytków dotychczas nierozpoznanych i nie 
uwzględnionych w ewidencji, a istotnych dla obrazu dziedzictwa kulturowego na terenie gminy;  

2. Systematyczne uzupełnianie kart adresowych o uzyskane nowe dane i aktualizowaną w 
przypadku zmian w wyniku rozbiórek i remontów dokumentację fotograficzną; 

3. Skreślenia z ewidencji obiektów nieistniejących oraz takich, które utraciły cechy zabytkowe 
w wyniku modernizacji. 

Wszelkie działania przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymagają 
opiniowania, uzgodnienia lub pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Bieżące zbieranie informacji od właścicieli obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków  
i objętych strefą konserwatorską, dotyczących przeprowadzonych remontów. 

Okresowa aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym oraz 
prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, stanowiących 
własność gminy (Tabela nr 7). 

Planowany jest remont kaplicy w Łanach Wielkich (zabytek rejestrowy), i figury św. Nepomucena 
(nieujętej w GEZ). 

Realizacje inwestycji przy bezwzględnym przestrzeganiu ustawowego wymogu uzyskiwania 
konserwatorskiego pozwolenia na prowadzenie prac w budynkach objętych ochroną, na 
podstawie wpisu do rejestru zabytków, indywidualnego lub zespołowego. 

Stały monitoring oraz aplikowanie o środki z programów wspierających rewitalizację obiektów 
zabytkowych oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. 

PRIORYTET II: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja 
i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Sośnicowice 

Opracowanie nowych szlaków turystycznych, wykorzystujących walory dziedzictwa 
kulturowego,  
w tym trasy obejmującej zabytkowe kapliczki i przydrożne krzyże. 

Współpraca z instytucjami wprowadzającymi dodatkowe oznakowania na ulicach i drogach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich dojazdowych w celu ułatwienia dojazdu do tych 
obiektów – głównie do najcenniejszych zabytków gminy. Ciągła dbałość o tablice już 
umieszczone oraz oznakowanie zabytków, aby swą estetyką i formą zachęcały do odwiedzenia 
tych miejsc. 

Organizowanie bądź współorganizowanie konferencji popularnonaukowych propagujących 
dziedzictwo kulturowe gminy. 
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Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów promocyjnych, przewodników poświęconych 
problematyce dziedzictwa kulturowego gminy. 

Wspieranie działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieży szkolnej poprzez organizowanie 
dla niej konkursów szkolnych i odpowiednich zajęć popularyzujących historię gminy oraz jej 
zabytki oraz wspieranie ich realizacji. 

Wspieranie działań i ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze 
ochrony zabytków. 

Nagłaśnianie, promowanie i informowanie lokalnej społeczności, o ważnych odkryciach 
konserwatorskich i archeologicznych, w celu budowania tożsamości historycznej oraz kreowania 
właściwych zachowań wobec dziedzictwa kulturowego. 

Aktywna współpraca z mediami w celu promocji zabytków oraz upowszechniania działań 
związanych z opieką na zabytkami. 
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b)zestawienie finansowania przez gminę zabytków za rok 2020 

WYKAZ UDZIELONYCH W ROKU 2020 DOTACJACH CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB  
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE, NIE BĘDĄCYCH 
WŁASNOŚCIĄ GMINY  

Nazwa zabytku 
Numer w 
rejestrze 
zabytków 

Imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania i adres 
osoby albo nazwa, 
siedziba i adres 
jednostki 
organizacyjnej, której 
przyznano dotację  

 

Numer 
Uchwały i 
Umowy 

Wartość 
dotacji wg 
uchwały 

[pln] 

Wartość 
rozliczonej 
dotacji 

[pln] 

Zakres prac 
objętych dotacją 

Kościół Św. Jakuba 
w Sośnicowicach  

 

 

A/364/60 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Jakuba 
w Sośnicowicach; 
ul. Kościelna 3, 44-153  

 

XXI/178/2
020; 

UM/41/1/
2020 

(uchwała i 
umowa 
znajdują się 
w aktach 
sprawy 
RGG.4125.1.
2020.JK) 

 

30 000,00 

30 000,00 zł 

Koszt 
całkowity 
zadania: 
31 050,00 zł 

Renowacja posadzki 
w zakrystii oraz 
uzupełnienie 
posadzki w nawie 
głównej 
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Kościół filialny p.w. 
Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach 

A/360/60 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Trójcy Świętej 
w Rachowicach; 
ul. Wiejska 10, 44-156 
Sierakowice 

Lokalizacja:44-156 
Sierakowice,  

ul. Wiejska 2 

XXIV/197/
2020;UM/
41/2/202
0 (uchwała 
i umowa 
znajdują 
się w 
aktach 
sprawy 
RGG.4125.
2.2020.JK) 

100 
000,00 

100 000,00 zł 

Koszt 
całkowity 
zadania: 
228 033,70 zł 

Wykonanie remontu 
konserwatorskiego 
pokrycia gontem 
dachu i więźby nawy 
głównej od strony 
południowej i dachu 
prezbiterium 
drewnianego 
kościoła Św. 
Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
w Sierakowicach, 
etap V 



 

 

Informacje o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku udzielonych 
przez inne upoważnione organy:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
„wykonanie etapu V – remontu konserwatorskiego więźby dachowej i wymian
dachowego południowej połaci nad nawą główną i wszystkich połaci nad prezbiterium 
kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
06.10.2020 r. 

2. Województwo Śląskie
filialny, drewniany p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII w. Remont 
konserwatorski pokrycia gontem dachu i więźby nawy głównej od strony południowej i 
dachu prezbiterium. Etap V” 

 
 

   VII.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
 

 
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
Miejskiej. 
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 
Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską
sposób określony uchwałami. 

 
Rada Miejska w Sośnicowicach obradując w 20
nadzwyczajnych (w tym w  trybie 

Prace Komisji w 2020 r.  :   

Komisja 
Budżetu:  

 

Komisja Spraw 
Społecznych

W 2020 roku 
odbyło się 14 
posiedzeń Komisji 
Budżetu Finansów i 
Rozwoju 
Gospodarczego w 
tym Komisja w 
trybie zdalnym 
zebrała się 4 razy 
(1- kwiecień, 1-maj, 
1- październik, 1- 
grudzień). 
 

W 2020 roku 
odbyło się 21 
posiedzeń Komisji 
Spraw 
Społecznych, w 
tym Komisja 
Spraw 
Społecznych w 
trybie zdalnym 
zebrała się 6 razy 
(2 razy –
2 razy -maj, 1
październik, 1
grudzień).
 

 

Informacje o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku udzielonych 
przez inne upoważnione organy: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 50 000,00 zł na wykonanie zadania 
remontu konserwatorskiego więźby dachowej i wymian

dachowego południowej połaci nad nawą główną i wszystkich połaci nad prezbiterium 
kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach” – pismo z dnia 

Województwo Śląskie  - 35 000,00 zł na wykonanie zadania „Sierakowice, ko
filialny, drewniany p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII w. Remont 
konserwatorski pokrycia gontem dachu i więźby nawy głównej od strony południowej i 
dachu prezbiterium. Etap V” - zgodnie z opisem faktury. 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy 
realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Sośnicowicach w 20

 

Rada Miejska w Sośnicowicach obradując w 2020 r. na 13 sesjach, z czego 2 sesj
trybie zdalnym odbyło się 7 sesji) podjęła łącznie 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Komisja 
Rewizyjna:  

 

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji: 

W 2020 roku 
odbyło się 21 
posiedzeń Komisji 

Społecznych, w 
tym Komisja 

Społecznych w 
trybie zdalnym 
zebrała się 6 razy 

– kwiecień, 
maj, 1- 

październik, 1- 
grudzień). 

 
W 2020 roku odbyły 
się 3 posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 
oraz 3 kontrole 
Komisji Rewizyjnej. 
Komisja Rewizyjna 
nie zbierała się w 
trybie zdalnym.  
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Informacje o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku udzielonych 

50 000,00 zł na wykonanie zadania 
remontu konserwatorskiego więźby dachowej i wymian pokrycia 

dachowego południowej połaci nad nawą główną i wszystkich połaci nad prezbiterium 
pismo z dnia 

000,00 zł na wykonanie zadania „Sierakowice, kościół 
filialny, drewniany p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII w. Remont 
konserwatorski pokrycia gontem dachu i więźby nawy głównej od strony południowej i 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz 
wykonywanie Uchwał Rady 

przy pomocy 
w Sośnicowicach w 202 r. w 

sesjach 
podjęła łącznie 97 uchwał. 

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji:  

 
o W 2020 roku 

odbyło się 5 
posiedzeń 
Komisji 
Skarg, 
Wniosków i 
Petycji, w 
tym Komisja 
w trybie 
zdalnym 
zebrała się 4 
razy (1- 
kwiecień, 1- 
maj, 1- 
listopad, 1-
grudzień).  
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W 2020 roku podjęto i wykonano 97 uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach, w tym : 

 12 uchwał było związanych z budżetem gminy na 2020 rok. 

 12 uchwał dotyczyło Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-
2030. 

 7 uchwał było związanych z odpadami komunalnymi. 

 1 uchwała dotyczyła Zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

 4 uchwały dotyczyły wysokości opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych gminnych). 

 9 uchwał było związanych z pomocą finansową dla powiatu Gliwickiego. 

 6 uchwał dotyczyło skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej oraz 1 uchwała dotyczyła 
petycji (2 skargi na dyrektora ZGKiM, 4 skargi na działalność Burmistrza Sośnicowic) 

 2 uchwały dotyczyły przyjęcia Gminnych Programów związanych z Profilaktyką i 
Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

 3 uchwały były związane z Zaciągnięciem Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska w Katowicach. 

 2 uchwały były związane z podatkiem od nieruchomości (zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości) 

 5 uchwał dotyczyło dotacji celowych. 

 

XVI/123/2020 29.01.2020 budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2020. 

XVI/124/2020 29.01.2020 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 
2020-2030. 

XVI/125/2020 29.01.2020 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla 
Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: 
„Budowa ciągu pieszo- rowerowego- etap V wraz z 
dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w 
Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego”. 

XVI/126/2020 29.01.2020 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 

XVI/127/2020 29.01.2020 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2023. 
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XVI/128/2020 29.01.2020 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla 
Województwa Śląskiego na realizację zadania pt.: "Projekt 
budowy zatok autobusowych na działkach o numerze 
ewidencyjnym 319/2; 1202/389   i 1203/400 przy drodze 
wojewódzkiej nr 919 w Trachach.“   

XVI/129/2020 29.01.2020 

zmiany uchwały nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  
z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

XVI/130/2020 29.01.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych gminnych. 

XVI/131/2020 29.01.2020 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe. 

      

XVII/132/2020 26.02.2020 
 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będących w 
zakresie zadań własnych. 

XVII/133/2020 26.02.2020 nadania nazwy ulicy. 
XVII/134/2020 26.02.2020 nadania nazwy ulicy. 

XVII/135/2020 26.02.2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych gminnych. 

XVII/136/2020 26.02.2020 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sośnicowice. 

XVII/137/2020 26.02.2020 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup 
sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby 
oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. 

XVII/138/2020 26.02.2020 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe. 
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XVII/139/2020 26.02.2020 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
   

XVII/140/2020 26.02.2020 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.  

XVII/141/2020 26.02.2020 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice na 
rok 2020 dla Powiatu Gliwickiego w celu utrzymania tras 
rowerowych po zakończeniu okresu trwałości projektu 
„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców 
zachodniej części Subregionu Centralnego”. 

XVII/142/2020 26.02.2020 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

XVII/143/2020 26.02.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XVII/144/2020 26.02.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

      

XVIII/145/2020 18.03.2020 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sośnicowicach. 

XVIII/146/2020 18.03.2020 

warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Sośnicowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

XVIII/147/2020 18.03.2020 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 
2021 roku. 

XVIII/148/2020 18.03.2020 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Sośnicowice w 2020 r”. 

XVIII/149/2020 18.03.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych gminnych. 

XVIII/150/2020 18.03.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XVIII/151/2020 18.03.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XVIII/152/2020 18.03.2020 

sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr 
XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 
lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych. 
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XVIII/153/2020 18.03.2020 

sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr 
XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 
lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

    
 

XIX154/2020 30.04.2020 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

XIX/155/2020 30.04.2020 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

XIX/156/2020 30.04.2020 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Sośnicowice w 2020r.” 

XIX/157/2020 30.04.2020 
przyjęcia aktualizacji  „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”. 

XIX/158/2020 30.04.2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

XIX/159/2020 30.04.2020 przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości. 

XIX/160/2020 30.04.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych gminnych. 

XIX/161/2020 30.04.2020 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach za 2019 r. 

XIX/162/2020 30.04.2020 rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

XIX/163/2020 30.04.2020 
rozpatrzenia skargi p. G.S-C. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic. 

XIX/164/2020 30.04.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XIX/165/2020 30.04.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 
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XX/166/2020 27.05.2020 
przystąpienia Gminy Sośnicowice do Stowarzyszenia Przyjaciół 
„Hospicjum” w Gliwicach KRS 000 000 1834 w charakterze 
Członka Wspierającego. 

XX/167/2020 27.05.2020 

zmiany uchwały Nr XIX/159/2020 Rady miejskiej w 
Sośnicowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie  
przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości. 

XX/168/2020 27.05.2020 
rozpatrzenia skargi p. H.G. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic. 

XX/169/2020 27.05.2020 
rozpatrzenia skargi p. H.G. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic. 

XX/170/2020 27.05.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XX/171/2020 27.05.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XX/172/2020 27.05.2020 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 
dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach Sp.z.o.o. 

      

XXI/173/2020 24.06.2020 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach. 

XXI/174/2020 24.06.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych gminnych. 

XXI/175/2020 24.06.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XXI/176/2020 24.06.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XXI/177/2020 24.06.2020 przekazania środków finansowych dla Policji. 

XXI/178/2020 24.06.2020 

przyznania w 2020 roku dotacji celowej z budżetu gminy 
Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem A/364/60, tj. Kościele p.w. Św. Jakuba w 
Sośnicowicach, nie stanowiącym własności gminy. 

      

XXII/179/2020 29.07.2020 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Sośnicowic. 

XXII/180/2020 29.07.2020 zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Gminy oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 

XXII/181/2020 29.07.2020 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 2019. 
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XXII/182/2020 29.07.2020 
określenia   średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie 
Sośnicowice w roku szkolnym 2020/2021. 

XXII/183/2020 29.07.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XXII/184/2020 29.07.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XXII/185/2020 29.07.2020 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla 
Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na 
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
„Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z 
przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – 
ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt”. 

XXII/186/2020 29.07.2020 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla 
Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na 
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
”Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - projekt”. 

XXII/187/2020 29.07.2020 
przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

XXII/188/2020 29.07.2020 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sośnicowicach. 

XXII/189/2020 29.07.2020 
ponowienia skargi p. H.G. na działalność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

XXII/190/2020 29.07.2020 

zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r.  
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania 
dotacji celowych  na dofinansowanie kosztów z zakresu 
ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów 
budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, 
gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, 
realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe. 

       

XXIII/191/2020 16.09.2020. 
przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy 
Sośnicowice. 

XXIII/192/2020 16.09.2020 
udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Sośnicowicach. 
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XXIII/193/2020 16.09.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XXIII/194/2020 16.09.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XXIII/195/2020 16.09.2020 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 
dofinansowanie działalności Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. 

       

XXIV/196/2020 28.10.2020 

zmiany Uchwały Rady Miejskiej  w Sośnicowicach Nr 
XVI/125/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu 
Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Budowa 
ciągu pieszo rowerowego – Etap V wraz z dostosowaniem 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do 
budowanego ciągu pieszo-rowerowego.” 

XXIV/197/2020 28.10.2020 

przyznania w 2020 roku dotacji celowej z budżetu gminy 
Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem A/360/60, tj. Kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Sierakowicach, nie stanowiącym własności 
gminy. 

XXIV/198/2020 28.10.2020 
 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

XXIV/199/2020 28.10.2020 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2021.  

XXIV/200/2020 28.10.2020 

przyjęcia programu Współpracy Gminy Sośnicowice z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-
2022. 

XXIV/201/2020 28.10.2020 
przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych 
na terenie Gminy Sośnicowice. 

XXIV/202/2020 28.10.2020 „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sośnicowice”. 
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XXIV/203/2020 28.10.2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,   w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

XXIV/204/2020 28.10.2020 
emisji obligacji Gminy Sośnicowice oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

XXIV/205/2020 28.10.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XXIV/206/2020 28.10.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XXIV/207/2020 28.10.2020 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2021 - 2023. 

       

XXV/208/2020 18.11.2020 
emisji obligacji Gminy Sośnicowice oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

       

XXVI/209/2020 30.11.2020 
kreślenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w 
ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania. 

XXVI/210/2020 30.11.2020 
określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych 
na terenie Gminy Sośnicowice. 

XXVI/211/2020 30.11.2020 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznane na rok 2021. 

XXVI/212/2020 30.11.2020 
przyjęcia zaktualizowanego „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sośnicowice na lata 2021- 2024 z perspektywą na 
lata 2025- 2026”.  

XXVI/213/2020 30.11.2020 zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

XXVI/214/2020 30.11.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 
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XXVI/215/2020 30.11.2020 
uchwalenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Sośnicowice” 

    
 

XXVII/216/2020 18.12.2020 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Smolnica przy realizacji zadania polegającego na ponownym 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Smolnica.  

      

XXVIII/217/202
0 

29.12.2020 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

XXVIII/218/202
0 29.12.2020 

rozpatrzenia skargi p. G.N. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic.  

XXVIII/219/202
0 

29.12.2020 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. 

XXVIII/220/202
0 

29.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Smolnica. 

XXVIII/221/202
0 

29.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sośnicowice. 

XXVIII/222/202
0 

29.12.2020 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2021 - 2024. 

XXVIII/223/202
0 

29.12.2020 uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. 

XXVIII/224/202
0 

29.12.2020 zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2020. 

XXVIII/225/202
0 29.12.2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2020-2030. 

XXVIII/226/202
0 29.12.2020 przyjęcia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 

XXVIII/227/202
0 

29.12.2020 budżetu gminy na 2021 rok. 

XXVIII/228/202
0 

29.12.2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 
2021-2030. 

 
 

 

 

 

 



 

 

VIII. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 
STRATEGII PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA
 
 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii
 
 
 
     W dniu 27.11.2019 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (Uchwała nr XIII/107/2019) oraz 
„Gminny Program Przeciwdziałania 
     W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powołana została 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA).
     W lutym 2020 r. zawarto na okres 12 miesięcy umowę z psychologiem na pełnienie dyżurów 
w punkcie konsultacyjnym w Sośnicowicach dla osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych i ich rodzin, udzielania wsparcia indywidualnego osobom uzależnionym                         
i współuzależnionym, doświadczającym przemocy (w tym dzieci i młodzieży). W ramach 
działalności punktu konsultacyjno
- dla osób z problemem alkoholowym
- dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym
- dla osób doznających przemocy w rodzinie
- dla osób stosujących przemoc w rodzinie
     Członkowie GKRPA w Sośnicowicach w 2020 r. prz
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku 3 z nich podjęto czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu. 
psychiatrą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień Komisja postanowiła skierować 
3 uczestników postępowania na badanie biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia 
i wskazania rodzaju leczenia odwykowego. Ostatec
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach skierowała do 
Sądu Rejonowego w Gliwicach 3 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu.   
     Na okres ferii zimowych, zawarto 
świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 25 godzin tygodniowo. W ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    
  w Sośnicowicach z ww. zajęć skorz
- w Szkole Podstawowej w Bargłówce 52 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Kozłowie 42 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 60 uczniów,
- w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach 50 uczniów.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 
PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program 
przeciwdziałania narkomanii 

W dniu 27.11.2019 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (Uchwała nr XIII/107/2019) oraz 
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (Uchwała nr XIII/108/2019).

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powołana została 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA).

W lutym 2020 r. zawarto na okres 12 miesięcy umowę z psychologiem na pełnienie dyżurów 
w punkcie konsultacyjnym w Sośnicowicach dla osób uzależnionych od środków 

ych i ich rodzin, udzielania wsparcia indywidualnego osobom uzależnionym                         
i współuzależnionym, doświadczającym przemocy (w tym dzieci i młodzieży). W ramach 
działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego udzielono następującej iloś

dla osób z problemem alkoholowym  8 
dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym  8 
dla osób doznających przemocy w rodzinie  7 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 0 

Członkowie GKRPA w Sośnicowicach w 2020 r. przeprowadzili rozmowy z 13 osobami 
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku 3 z nich podjęto czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu. W ramach zawartych umów ze specjalistą 
psychiatrą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień Komisja postanowiła skierować 
3 uczestników postępowania na badanie biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia 
i wskazania rodzaju leczenia odwykowego. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych badań 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach skierowała do 
Sądu Rejonowego w Gliwicach 3 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

Na okres ferii zimowych, zawarto z nauczycielami 19 umów na prowadzenie zajęć 
świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 25 godzin tygodniowo. W ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    
w Sośnicowicach z ww. zajęć skorzystało: 
w Szkole Podstawowej w Bargłówce 52 uczniów, 
w Szkole Podstawowej w Kozłowie 42 uczniów, 
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 60 uczniów, 
w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach 50 uczniów. 
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INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 

Program 

W dniu 27.11.2019 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (Uchwała nr XIII/107/2019) oraz 

Narkomanii na rok 2020” (Uchwała nr XIII/108/2019). 
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powołana została 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA). 

W lutym 2020 r. zawarto na okres 12 miesięcy umowę z psychologiem na pełnienie dyżurów 
w punkcie konsultacyjnym w Sośnicowicach dla osób uzależnionych od środków 

ych i ich rodzin, udzielania wsparcia indywidualnego osobom uzależnionym                         
i współuzależnionym, doświadczającym przemocy (w tym dzieci i młodzieży). W ramach 

informacyjnego udzielono następującej ilości porad: 

8  

eprowadzili rozmowy z 13 osobami 
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku 3 z nich podjęto czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

W ramach zawartych umów ze specjalistą 
psychiatrą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień Komisja postanowiła skierować  
3 uczestników postępowania na badanie biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia  

znie w wyniku przeprowadzonych badań 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach skierowała do 
Sądu Rejonowego w Gliwicach 3 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

z nauczycielami 19 umów na prowadzenie zajęć 
świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 25 godzin tygodniowo. W ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
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Uczniowie mogli skorzystać z różnych form wypoczynku m.in. wyjazdu do kina, sali zabaw  
w Gliwicach, Polskiego Radia, Muzeum Ognia w Żorach, na basen oraz bowling. 
     Na okres od 03.02.2020 r. do 19.06.2020 r. zawarto z 5 nauczycielami szkół podstawowych 
umowy na prowadzenie zajęć świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin 
tygodniowo. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sośnicowicach w 1 półroczu 2020 roku  z zajęć skorzystało: 
- w Szkole Podstawowej w Bargłówce 25 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 22 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach 15 uczniów. 
    Na okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. zawarto z 6 nauczycielami szkół podstawowych 
umowy na prowadzenie zajęć świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin 
tygodniowo. Z ww. zajęć w 2 półroczu 2020 roku skorzystało: 
- w Szkole Podstawowej w Bargłówce 24 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej w Kozłowie 5 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 33 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach 21 uczniów.  
     W styczniu roku 2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych złożyli do Burmistrza Sośnicowic 
wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w I półroczu 2020 r. w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Wnioski te zawierały  
w treści nazwę zadania, jego łączny plan wydatków z wyszczególnieniem paragrafów. Kolejno 
po akceptacji złożonych wniosków, zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nastąpiło 
przeniesienie wydatków między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice poprzez 
zmniejszenie ich w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach, a zwiększenie ich we wnioskujących 
szkołach podstawowych. Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic Nr 16/2020 z dnia 31.01.2020 r. 
w I półroczu zwiększono szkołom wydatki  w następujący sposób: 
- Szkoła Podstawowa w Bargłówce: 

851    85154    §4210   2 600,00 
851    85154    §4300   7 700,00 

- Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 
851    85154    §4300      950,00 

- Szkoła Podstawowa w Sierakowicach: 
851    85154    §4210   2 200,00 
851    85154    §4300   9 000,00 

- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach: 
851    85154    §4210   6 650,00 
851    85154    §4300   3 000,00 

Powyższe wydatki szkoły podstawowe zrealizowały m.in. na zajęcia świetlicy środowiskowej, 
mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej, mistrzostwa gminy w piłce ręcznej, szkolny konkurs 
talentów, gminny konkurs recytatorski. Po realizacji wskazanego we wniosku zadania, 
dyrektorzy szkół złożyli Przewodniczącej GKRPA w Sośnicowicach sprawozdanie wraz  
z zadekretowaną kopią faktury, które zawiera: nazwę zadania, termin realizacji, ilość 
uczestników, numer faktury/rachunku, treść faktury oraz kwotę brutto.    
     W czwartym kwartale 2020 r. odbyło się 12 warsztatów profilaktycznych z zakresu 
profilaktyki narkomanii i dopalaczy dla młodzieży szkół podstawowych, w których 
uczestniczyło: 
- 87 uczniów Szkoły Podstawowej w Bargłówce (3 warsztaty), 
- 64 uczniów Szkoły Podstawowej w Kozłowie (3 warsztaty), 
- 122 uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowicach (3 warsztaty), 
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- 83 uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach (3 warsztaty). 
Celem przeprowadzonych warsztatów było zweryfikowanie wiedzy dotyczącej narkotyków                     
i narkomanii, obalenie mitów i stereotypów, jakimi posługują się młodzi ludzie w dziedzinie 
związanej z ww. zjawiskiem, a także przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów 
narkomanii. 
     W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dokonano zakupu materiałów 
profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących problemu eksperymentowania przez młodzież  
z substancjami psychoaktywnymi, problemu obniżonego nastroju i depresji oraz problemu 
uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych. Materiały w postaci kart pracy, ulotek, 
scenariuszy zajęć, plakatów oraz audycji edukacyjnych zostały przekazane szkołom 
podstawowym z terenu naszej gminy.  
     W celu rozwoju dziecięcej wrażliwości i zainteresowań, a także promowaniu zachowań 
prozdrowotnych i psychospołecznych sfinansowano zakup dla 337 przedszkolaków materiałów 
na warsztaty plastyczne i książek, które będą wykorzystywane w wielu programach 
edukacyjnych. 
     Celem pogłębienia wiedzy zakupiono specjalistyczne publikacje dla członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
     W 2020 r. Komisja przeprowadziła dla Gminy Sośnicowice analizę prawdopodobieństwa 
naruszenia prawa w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Analizę dokonano w oparciu o uzyskane informacje od 
Komendanta Komisariatu I Policji w Gliwicach oraz wstępnej analizy składanych przez 
przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w roku poprzednim. W wyniku analizy nie stwierdzono podstaw                                   
(w przeciwieństwie do roku 2019) do przeprowadzenia w br. kontroli przedsiębiorców                     
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 
     W wyniku analizy zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych Komisja 
pozytywnie zaopiniowała 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
     Mnogość działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Sośnicowicach w 2020 roku wskazuje na potrzebę jej funkcjonowania. 

Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie 
 
 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ośrodek zapewniał obsługę 
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.  
 
W przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie uruchamiana jest procedura „Niebieskiej Karty”. 
Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie. 
 
 



 

                         POMOC SPOŁECZNA
 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodziną przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb. Rodzaj, forma i  rozmiar świa
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

Z pomocy społecznej w roku 2020 skorzystały 73 rodziny (liczba osób w tych rodzinach 
wyniosła 168). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 
jednocześnie powodami ubiegania się 
długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Realizacja świadczeń w poszczególnych fo

 
 
Rodzaj świadczenia 

Zasiłki stałe 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby pobierające zasiłek stały 
niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu 

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub 
żywności -              w ramach rządowego 
programu  „Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłki celowe i specjalne celowe

Zasiłki okresowe 

POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodziną przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

ie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb. Rodzaj, forma i  rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

Z pomocy społecznej w roku 2020 skorzystały 73 rodziny (liczba osób w tych rodzinach 
wyniosła 168). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 

cześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były: niepełnosprawność, ubóstwo, 
długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Realizacja świadczeń w poszczególnych formach pomocy kształtowała się następująco:

 
Rok 2020 
 

Liczba 
osób/rodz
in 

Liczba 
świadcz
eń 

Kwota świadczeń (w 

6 36 14 008 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby pobierające zasiłek stały 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

6 36   1 300 

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub 
w ramach rządowego 

programu  „Posiłek w szkole i w domu” 

20 66 11 850 

     

Zasiłki celowe i specjalne celowe 7 20   5 155 

9 48 14 647 
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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodziną przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

ie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia 
nny być odpowiednie do 

Z pomocy społecznej w roku 2020 skorzystały 73 rodziny (liczba osób w tych rodzinach 
wyniosła 168). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 

o pomoc społeczną były: niepełnosprawność, ubóstwo, 
długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-

rmach pomocy kształtowała się następująco: 

Kwota świadczeń (w zł) 
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Usługi opiekuńcze 9 752 10 330 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla 
osób               z zaburzeniami 
psychicznymi)         

1 150   6 911 

Odpłatność gminy za pobyt jej 
mieszkańców  w domach pomocy 
społecznej 

9 91 244 717 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu  sprawowania opieki przyznane 
przez sąd 

21 277   32 916 

 

 

Łącznie na świadczenia z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 331 504,00zł,  
z czego: ze środków własnych gminy 257 672,00zł, z budżetu państwa 73 832,00zł.                       

Na przestrzeni kilku lat daje się zauważyć spadek liczby mieszkańców gminy korzystających ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Więcej jest osób samotnie gospodarujących, mniej 
rodzin - ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. Powyższe może wynikać m.in. z  poprawy 
sytuacji materialnej rodzin z dziećmi otrzymującymi świadczenie 500+ oraz spadku bezrobocia 
w gminie (bliska odległość gminy od gliwickiej strefy ekonomicznej, powstanie strefy 
aktywności gospodarczej w Sośnicowicach dla małych i średnich przedsiębiorstw, duża ilość 
podmiotów gospodarczych w gminie oraz wyjazdy  w celach zarobkowych za granicę). 

Problemem, który będzie narastał to starzejące się społeczeństwo i brak możliwości 
zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym przez rodzinę (dzieci, wnuki). Kierowanie i 
umieszczanie tych osób w domu pomocy nie rozwiązuje problemu, jest ostatecznością. Coraz 
częściej pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną związaną z funkcjonowaniem osób 
starszych, a gdzie jest możliwość pozostania osoby starszej  w środowisku udzielana jest pomoc 
w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Dodatkowym wsparciem 
dla osób starszych jest Dzienny Dom Senior+, który zapewnia seniorom w szczególności: pomoc 
socjalną (w tym posiłki), zajęcia edukacyjne, aktywizujące społecznie, kulturalno-oświatowe, 
aktywność ruchową oraz warsztaty terapii zajęciowej. Zwiększają się również problemy 
wychowawcze i rodzinne. Konflikty i nieporozumienia w rodzinie często kończą się założeniem 
procedury Niebieska Karta, rozwodem lub odejściem jednej ze stron od rodziny. 

Zatem główne działania polityki społecznej należy skierować do rodzin z dziećmi w ramach 
pomocy i wsparcia tej najmniejszej komórki społecznej, jak i osób starszych, aby umożliwić im 
jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania. 
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Realizacja zadań wynikających z innych ustaw : 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

 
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji                                  

opiekuńczo - wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie 
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Osobą, która udziela rodzinom problemowym 
wsparcia i pomocy jest asystent rodziny.  

W 2020 roku pomocą asystenta objętych było 7 rodzin (17 dzieci w tych rodzinach).  

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu 
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania 
opieki i wychowania przez rodziców.  

 W 2020 roku 2 dzieci umieszczonych było w pieczy zastępczej. Wydatki gminy związane              
z opieką i wychowaniem dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 12 742 zł. 

Karta Dużej Rodziny 

 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach 

publicznych, jak i w firmach prywatnych, dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje 

dzieci. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, transportowej, paliwowej, rekreacyjnej. 

Uprawnienie do Karty Dużej Rodziny mają wszyscy rodzice, którzy posiadali                   

lub posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W 2020r. wydano Karty dla 94 osób. Koszt realizacji zadań wynikających z ustawy wyniósł 

266,35zł.  

Świadczenia rodzinne 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje zasady przyznawania i wypłacania świadczeń, 
które zostały podzielone na następujące grupy: 

- zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi do niego dodatkami, 

- świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie     
pielęgnacyjne), 

- jednorazowa zapomoga tytułem urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

- świadczenie rodzicielskie. 
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Realizacja świadczeń przestawia się następująco: 

 

Rodzaj świadczenia Rok 2020 
 
Liczba świadczeń  

 
Kwota świadczeń (w 
zł)  

 
Zasiłki rodzinne z 
dodatkami 

 
4 996   

 
549 772 

 
Zasiłek pielęgnacyjny 

 
2 201 

 
473 148 

 
Świadczenie pielęgnacyjne 

 
   399 

 
713 148 

 
Jednorazowa zapomoga               
z tytułu urodzenia dziecka 

 
   49 

 
49 000 

 
Świadczenie rodzicielskie 

 
 164 

 
151 728 

 

Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za niektóre osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

Realizacja świadczeń przestawia się następująco: 

Rodzaj świadczenia Rok 2020 
 
Liczba świadczeń  

 
Kwota świadczeń (w 
zł)  

 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne  

 
219 
 

 
100 371 
 

 
Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne  

 
79 

 
12 756 

 

Fundusz alimentacyjny 
 
 

Zgodnie z  ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeśli egzekucja okazała się 
bezskuteczna. 
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Liczba świadczeń: 400 

Kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych: 151 605 zł. 

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 37 

 

Świadczenia wychowawcze  

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  
 

Liczba świadczeń wychowawczych: 19 089 

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych: 9 497 651zł. 

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego: 997 (liczba dzieci 1686) 

Program „DOBRY START” 
 
 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem przez 
dziecko roku szkolnego, w wysokości 300,00zł. Prawo do świadczenia dobry strat nie jest 
uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.  

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start: 758  

Liczba wypłaconych świadczeń dobry start: 1 093 

Kwota wypłaconych świadczeń: 327 900 zł. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny, jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata 
2019 – 2021.  

Podstawowym założeniem gminnego programu wspierania rodziny jest utworzenie spójnego 
systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, przez pracę  
z rodziną.  

Pierwszym celem Programu jest to, aby dziecko mogło się rozwijać w rodzinie naturalnej, 
biologicznej.  

Drugim celem Programu jest powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.  
Do głównych zadań związanych z osiągnięciem w/w celów  należało między innymi: 
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1 . Wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin: 
- wspieranie rodzin w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu prawidłowego funkcjonowania oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi -  realizatorzy OPS, GKRPA; 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej – realizatorzy: GKRPA, OPS /ulotki, 
pogadanki, informacje/; 
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę                            
realizatorzy: szkoły, MGBP, kluby sportowe (półkolonie zimowe, zajęcia sportowe, kulturalne); 
- współpracę z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem – OPS,  kuratorzy 
sądowi; 
- pomoc specjalistyczną – realizatorzy: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, placówki 
oświatowe, OPS, Punkt Konsultacyjny (pomoc psychologiczna i prawna). 
2.Poprawa jakości życia, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego: 
- udzielanie pomocy finansowej rodzinom – realizatorzy: OPS; 
- dożywianie dzieci i młodzieży – realizatorzy: samorząd gminny, placówki oświatowe. 
3. Zapewnienie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie: 
- zapewnienie poradnictwa m.in. psychologicznego, prawnego i socjalnego oraz wczesnej 
interwencji w sytuacjach kryzysowych – realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, Policja, 
kuratorzy sądowi; 
- działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych kryzysem (w tym uzależnionych i ich rodzin) 
oraz specjalistyczne poradnictwo – realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, GKRPA, 
(programy profilaktyczne, plakaty, ulotki).  
4. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyki i edukacji rodzin w tym szczególnie dzieci                    
i młodzieży. 
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży – realizatorzy: szkoły, GKRPA; 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – realizatorzy: szkoły, kluby sportowe, 
MGBP, organizacje - (półkolonie zimowe, zajęcia sportowe, kulturalne); 
- egzekwowanie zakazu dystrybucji alkoholu wśród młodego pokolenia zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami – realizatorzy: GKRPA. 
5.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom: 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (pomagających rodzinie) – realizatorzy: 
placówki oświatowe, OPS (udział w szkoleniach, konferencjach itp.). 
 

W 2020 roku zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej realizowane były przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sośnicowicach oraz asystenta rodziny. 

Pracownicy monitorowali rodziny, w których występuje problem niewydolności opiekuńczo 
-wychowawczej, trudna sytuacja materialna, inne dysfunkcje mające wpływ na prawidłową 
realizację ról rodzicielskich. Mimo, iż rodzice nie radzą sobie wychowawczo z własnymi dziećmi, 
nie ulega wątpliwości, że środowisko rodzinne, nawet niezupełnie wydolne  i borykające się z 
różnymi problemami jest dla dziecka środowiskiem naturalnym   i najlepszym. Przerwanie więzi 
dziecka z rodzicami biologicznymi jest wydarzeniem traumatycznym, pozostawiającym  
w psychice dziecka trwałe ślady, dlatego ważnym jest udzielanie wsparcia rodzinom mającym 
trudności w wypełnianiu funkcji      opiekuńczo-wychowawczej. 

Powyższe ma również inny – ekonomiczny wymiar. Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 
albo w rodzinnym domu dziecka gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi 
odpowiednio wydatki w wysokości: 
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1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka                  
w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 

Gmina Sośnicowice w 2020r. poniosła koszty dotyczące umieszczenia dzieci w pieczy 
zastępczej w wysokości  12 741,51zł (za 1 dziecko gmina ponosiła wydatki  w wysokości 10% 
miesięcznych wydatków na opiekę i wychowanie a następnie 30%,  za 1 dziecko w wysokości 
50%). Ponadto 7 rodzin mających trudności w wychowywaniu  i opiece nad dziećmi objętych 
było wsparciem asystenta rodziny (łącznie 18 dzieci w rodzinach) .  

Priorytetem uchwalonego w naszej gminie programu jest dążenie, aby każde dziecko 
miało prawo rozwijać się w rodzinie biologicznej, a jeżeli trafi do pieczy zastępczej, inicjowanie 
działań mających na celu jego powrót do rodziców.  

Skuteczna pomoc rodzinom nie radzącym sobie z wychowaniem dzieci wymaga 
współpracy wielu instytucji tj. ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, służby 
zdrowia, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów 
sądowych. Wszystkie współpracujące jednostki starały się reagować w każdej sytuacji 
kryzysowej rodzin.  

Planuje się kontynuować wyznaczone zadania i cele w dotychczasowym zakresie, przy 
współpracy wszystkich podmiotów działających na rzecz rodziny i dziecka. Kontynuowana 
będzie praca asystenta rodziny z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, celem polepszenia sytuacji rodzinnej   i umożliwienia pozostania 
dzieci w domu rodzinnym. Planuje się również podnoszenie kompetencji i doskonalenie 
zawodowe osób pracujących na rzecz rodzin i dzieci. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice 
 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 
koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie 
w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 
negatywnych skutków występujących problemów społecznych.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice została  przygotowana  
na lata 2019-2027. 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w Gminie 
Sośnicowice pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 
którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich: 

 zwiastujący proces starzenia się społeczności lokalnej i zwiększający ryzyko chorób 
i niepełnosprawności stały wzrost liczby osób starszych; 
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 rozwijanie systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień 
i przemocy domowej; 

 dalsze wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i wymagających 
aktywizacji zawodowej oraz kontynuowanie działań na rzecz tworzenia w gminie nowych 
miejsc pracy; 

 wspieranie rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz 
wymagających ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, w tym zintensyfikowanie działań 
prozdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez kontynuowanie działań 
profilaktycznych i edukacyjnych poświęconych przestępczości; 

 wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie i zacieśnienie współpracy 
z sektorem obywatelskim. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły do 
sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań 
niezbędnych do podjęcia w latach 2019-2027. Wdrożenie zaplanowanych przedsięwzięć 
powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenia skali 
występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich skutków społecznych. 
Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 

1. Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania: 
zapewnienie osobom starszym odpowiedniego wsparcia oraz zwiększenie ich udziału             
w życiu społeczności lokalnej, minimalizowanie a także kompensowanie skutków  
niepełnosprawności oraz tworzenie warunków do społecznej aktywności osób nią 
dotkniętych; 

2. Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom                    
i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej: udzielanie pomocy 
dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działalności 
profilaktycznej w tym zakresie, a także zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 
ochrony zdrowia; 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy 
warunków do rozwoju: wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej 
i wymagających aktywizacji, w tym pozostających bez pracy, oraz tworzenie w gminie 
nowych miejsc pracy; 

4. Wzmacnianie rodzin oraz tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do 
prawidłowego rozwoju: pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie 
dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im 
wszechstronnego rozwoju; 

5. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie: przeciwdziałanie 
przestępczości, w tym wśród nieletnich, oraz podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych, 
edukacyjnych i informacyjnych poświęconych przestępczości; 

6. Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego: 
pogłębianie kompetencji  pracowników sektora pomocy społecznej, wzmacnianie sektora 
pozarządowego w gminie oraz zacieśnianie współpracy z należącymi do niego 
organizacjami. 

Koordynatorem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Sośnicowice na lata 2019-2027 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. 
Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane w zależności od posiadanych  
 i pozyskanych środków finansowych.  



 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem,                    
 w którym zaangażowane powinny być podmioty działające w obszarach objętych strategią. 
Istotnym elementem realizacji założeń i celów strategii jest monitoring jej wdrażania. 

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowania działań                                  
w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finan
rezultatów. Prowadzony monitoring zmieniających się potrzeb, a także problemów społecznych 
umożliwi dostosowanie usług publicznych do zmieniających się okoliczności. Ewaluacja ma na 
celu uzyskanie informacji, czy osi
stopniu na realizacje celów strategii. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji 
odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii  są odpowiednie do zmieniających 
się potrzeb i priorytetów na poziomie gminy. 

Dokument określa, że informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych 
rezultatów będzie przygotowywana co dwa lata w formie raportu monitoringowego. Będzie on 
zawierał ocenę wdrożenia zapisów strategicznych, oraz, w przypadku stwierdzenia istotny
zmian społecznych, regulacji prawnych lub nowych potrzeb, podjęcie działań korygujących i 
prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. Raport powinien być sporządzony do 
końca drugiego kwartału kolejnego roku realizacji strategii za dwa l
Przedmiotowy raport zostanie sporządzony do końca czerwca 2021 roku za lata 2019 i 2020.

 

IX.EDUKACJA  
 
 

 
 
W Sośnicowicach działa Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera
W gminie funkcjonują także szkoły podstawowe w Bargłówce,
a we wszystkich jej sołectwach 
i przedszkolach istnieją place zabaw dla dzieci i obiekty sportowe.
Zapewnieniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjne
oświatowych dla których Gmina Sośni
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

 
 
 
Zadania GZOPO w 2019 r. 
Podstawa prawna działania jednostki
 
1. Uchwała nr XII/74/95 RM w Sośnicowicach z dnia 28.12.1995
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Zdrowia.
2. Uchwała nr XVI/92/96 RM w Sośnicowicach z dnia 29.03.1996 r. w sprawie reorganizacji 
Zespołu. 
3. Uchwała nr XV/158/2008 RM w Sośnicowicach z dnia 17.07.2008 r. w sprawie uchwalenia
statutu ZEOZiK. 
4. Uchwała nr XXIII/185/2016 RM w Sośnicowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie 
zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnych Gminy Sośnicowice zaliczanym do 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem,                    
w którym zaangażowane powinny być podmioty działające w obszarach objętych strategią. 
stotnym elementem realizacji założeń i celów strategii jest monitoring jej wdrażania. 

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowania działań                                  
w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz przełożenia na osiągnięcie 
rezultatów. Prowadzony monitoring zmieniających się potrzeb, a także problemów społecznych 
umożliwi dostosowanie usług publicznych do zmieniających się okoliczności. Ewaluacja ma na 
celu uzyskanie informacji, czy osiągnięto uzyskane rezultaty oraz czy pozwoliły one i w jakim 
stopniu na realizacje celów strategii. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji 
odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii  są odpowiednie do zmieniających 

b i priorytetów na poziomie gminy.  

Dokument określa, że informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych 
rezultatów będzie przygotowywana co dwa lata w formie raportu monitoringowego. Będzie on 
zawierał ocenę wdrożenia zapisów strategicznych, oraz, w przypadku stwierdzenia istotny
zmian społecznych, regulacji prawnych lub nowych potrzeb, podjęcie działań korygujących i 
prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. Raport powinien być sporządzony do 
końca drugiego kwartału kolejnego roku realizacji strategii za dwa lata poprzednie. 
Przedmiotowy raport zostanie sporządzony do końca czerwca 2021 roku za lata 2019 i 2020.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera. 
W gminie funkcjonują także szkoły podstawowe w Bargłówce, Kozłowie i Sierakowicach, 
a we wszystkich jej sołectwach – przedszkola lub oddziały przedszkolne. Przy szkołach 
i przedszkolach istnieją place zabaw dla dzieci i obiekty sportowe. 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjne
oświatowych dla których Gmina Sośnicowice jest organem prowadzącym zapewnia Gminny 
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. 

Podstawa prawna działania jednostki 

1. Uchwała nr XII/74/95 RM w Sośnicowicach z dnia 28.12.1995 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Zdrowia. 
2. Uchwała nr XVI/92/96 RM w Sośnicowicach z dnia 29.03.1996 r. w sprawie reorganizacji 

3. Uchwała nr XV/158/2008 RM w Sośnicowicach z dnia 17.07.2008 r. w sprawie uchwalenia

4. Uchwała nr XXIII/185/2016 RM w Sośnicowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie 
zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnych Gminy Sośnicowice zaliczanym do 
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Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem,                     
w którym zaangażowane powinny być podmioty działające w obszarach objętych strategią. 
stotnym elementem realizacji założeń i celów strategii jest monitoring jej wdrażania.  

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowania działań                                  
sowania oraz przełożenia na osiągnięcie 

rezultatów. Prowadzony monitoring zmieniających się potrzeb, a także problemów społecznych 
umożliwi dostosowanie usług publicznych do zmieniających się okoliczności. Ewaluacja ma na 

ągnięto uzyskane rezultaty oraz czy pozwoliły one i w jakim 
stopniu na realizacje celów strategii. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji 
odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii  są odpowiednie do zmieniających 

Dokument określa, że informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych 
rezultatów będzie przygotowywana co dwa lata w formie raportu monitoringowego. Będzie on 
zawierał ocenę wdrożenia zapisów strategicznych, oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych 
zmian społecznych, regulacji prawnych lub nowych potrzeb, podjęcie działań korygujących i 
prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. Raport powinien być sporządzony do 

ata poprzednie. 
Przedmiotowy raport zostanie sporządzony do końca czerwca 2021 roku za lata 2019 i 2020. 

Kozłowie i Sierakowicach,  
. Przy szkołach  

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek 
cowice jest organem prowadzącym zapewnia Gminny 

r. w sprawie utworzenia 

2. Uchwała nr XVI/92/96 RM w Sośnicowicach z dnia 29.03.1996 r. w sprawie reorganizacji 

3. Uchwała nr XV/158/2008 RM w Sośnicowicach z dnia 17.07.2008 r. w sprawie uchwalenia 

4. Uchwała nr XXIII/185/2016 RM w Sośnicowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie 
zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnych Gminy Sośnicowice zaliczanym do 
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sektora finansów publicznych. 
5. Uchwała nr XXIIII/186/2016 RM w Sośnicowicach z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie zmiany 
statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich. 
6. Uchwała nr XXV/204/2017 RM w Sośnicowicach z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zamiany 
uchwały nr XXIII/186/2016 z dnia 7 grudnia 2016r w sprawie zmiany statutu ZEOZiK  
w Łanach Wielkich 
7. Uchwała nr XLII/354/2018 RM w Sośnicowicach z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie  
uchwalenia  statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich 
 
 
 Zakres działania 
 
Celem GZOPO jest zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  
i organizacyjnej placówek Oświatowych dla których Gmina Sośnicowice jest organem 
prowadzącym. 
Dla realizacji celu GZOPO administruje następujące placówki oświatowe: 
- przedszkola 
- szkoły podstawowe 
Podstawowym zadaniem GZOPO jest zapewnienie obsługi finansowo-księgowej gminnych 
placówek oświatowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego; 
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych, 
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, sprawdzanie dokumentów pod 
względem formalno – rachunkowym, 
- nadzorowanie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia, 
- sporządzanie okresowych i rocznych bilansów, sprawozdań finansowych, 
- współudział w opracowywaniu planów finansowych i projektów budżetowych 
Zespół realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty zgodnie z zapisami ustawowymi 
oraz zasadami określonymi przez Gminę m.in.: 
- przygotowuje projekty właściwych dokumentów służących organom gminy w zakresie 
dotyczącym oświaty w Gminie, 
- opracowuje analizy, prowadzi prace statystyczne i sprawozdawcze z zakresu realizowanych 
zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp. 
- stale współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 
- wykonuje inne zadania zlecone przez organy Gminy. 
W zakresie spraw polityki oświatowej GZOPO realizuje następujące zadania: 
- nadzór nad zatrudnieniem dyrektorów jednostek oświatowych poprzez planowanie 
konkursów, planowanie awansów na stopień nauczyciela mianowanego na podstawie danych z 
jednostek, 
- sprawdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz przedkładanie ich do 
zatwierdzenia, 
- współdziałanie z Radą Miejską i jej Komisjami, 
- realizacja zadań Wojewody Śląskiego w zakresie oświaty – dotacje, młodociani i in. 
GZOPO realizuje również zadania w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej: 
- przygotowywanie konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 
przedszkola wraz z obsługą techniczną, 
- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wraz z obsługą techniczną, 
- prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej dyrektorów placówek oświatowych, 
pracowników pedagogicznych i niebędących nauczycielami w przedszkolach, 
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W GZOPO zatrudnionych było na dzień 31.12.2020 r. 7 osób: 
 dyrektor GZOPO – Iwona Duda 
 główna księgowa – Lilianna Glagla 
 specjalista ds. kadrowych – Renata Giemza 
 st. specjalista ds. płacowych i księgowych – Barbara Haisig 
 specjalista ds. płacowych i księgowych – Helena Nierychło- L4 
 st. referent ds. płacowych i rozliczeń VAT – Sonia Urbanik 
 referent ds. płacowych i księgowych – Ewelina Babiuch - zastępstwo 

 
 
 

IV. Zadania GZOPO realizowane w 2020 r. 

 

1. Prowadzenie rachunkowości - dla szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Sośnicowice, 

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 kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

9. Organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych 

10. Zorganizowanie dowozu uczniów do szkół  

11. Prowadzenie rejestru żłobków – zadania z opieki nad dziećmi do lat trzech 

11. Liczba dzieci dowożonych do szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w Gliwicach – 22 
dzieci. 

Koszt dowożenia dzieci do szkół w 2020 r. wyniósł: 186 034,69 

 
12. Przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, pomoc otrzymało 5 uczniów.  

Łącznie na kwotę 6 018,21 zł. (1203,64 zł środki własne oraz 4814,57 zł  
z budżetu państwa). 

13. Dofinansowano 6 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 7 młodocianych 
pracowników w wysokości 56 567,00 zł  

Dofinansowania dokonano ze środków Funduszu pracy na podstawie umowy z Wojewodą 
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śląskim. 

14. Przygotowano dokumentację w sprawie przewozu uczniów do placówek oświatowych na 
terenie Gminy Sośnicowice. 

15. Dokonano przeglądów placówek pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. Koordynowano sytuację dot. wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży na terenie 
gminy. 

17. Zatwierdzono projekty organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 dla 

- przedszkoli - 5 

- szkół podstawowych - 4 

18. Przeprowadzono pięć postępowań o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 2 -Szkoła 
Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, 3 – Miejskie Przedszkole  
w Sośnicowicach 

19. Przekrój jednostek oświatowych naszej Gminy i koszty ich utrzymania: 

 

Oświata - finanse: 

W 2020 roku otrzymaliśmy Subwencję Oświatową w wysokości: 8 383 848,00 

oraz dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli w kwocie 44 000,00 zł 

Dotację przedszkolną  w wysokości: 296 958,00 

Dotację celową na podręczniki w wysokości: 78 710,59 

Dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w kwocie: 2 500,00 zł 

Środki na realizację projektu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w 
kwocie: 114 328,50 zł  

Natomiast w minionym roku sumarycznie na oświatę wydatkowano: 15 639 597,23 zł (kwota 
nie obejmuje inwestycji) 

z czego: 

- wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły: 15 312 879,29 zł 

- wydatki majątkowe poniesione na inwestycje wyniosły: 326 717,94 zł 
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Tabela 1. 
Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na szkoły (SIO 30.09.20r.) 
Lp. Szkoła Liczba 

dzieci 
w 
szkole 

Liczba dzieci dowożonych w roku szk. 2019/2020 

Do 3km z 
orzeczenie
m 

od 3 do 
4km kl. I - 
III SP 

od 3 do 4km  
kl. IV - VIII SP  

powyżej 
4 km  

Razem 

1. SP w 
Bargłówce 87 

- 

 
18 21 4 43 

2. 

 

SP w 
Kozłowie 113 - 40 11 22 73 

3. SP w 
Sierakowicac
h 

186 - 25 71 17 113 

4. SP w 
Sośnicowicac
h 

291 - 64 0 70 134 

6. 

 

Razem 
677 0 147 103 113 363 

 

Dane z SIO na dzień 30 września 2020 r. 
Szkoły Podstawowe i przedszkola 

Lp. Szkoła 
Podstawow
a 

Liczba 
ucznió
w 

Liczba 
oddział
ów 

Średnia 
liczba 
ucznió
w w 

oddzial
e 

Koszt  

utrzymani
a szkoły 

W tym  

remonty i 
inwest. 

Roczny 
koszt  

utrzyman
ia  

1 ucznia 

Roczny 
koszt  

utrzyman
ia  

1 ucznia 

bez 
remontó
w 

1. Bargłówka 87 7 12,4 
1 429 553
,59 

7 124,00 
16 
431,65 

 

16 349,7
7 

2. Kozłów 113 8 14,1 
1 699 423
,66 

11 549,2
6 

15 039,1
5 

14 936,9
4 

3. Sierakowic
e 

186 10 18,6 2 545 492
,85 

21 197,9
7 

13 685,4
5 

13 571,4
8 

4. Sośnicowic 291 14 20,7 5 315 679 552 817, 18 266,9 16 367,2
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e 

 

,82 23 4 3 

 Razem 677 39 17,35 10 990 14
9,92 

592 688,
46 

16 233,6
0 

15 358,1
4 

         

Lp. Przedszkol
e 

Liczb
a 
dzieci 

Liczba 
oddziałó
w 

Średnia 
liczba 
ucznió
w w 

oddzial
e 

Koszt 
utrzymania 
przedszkol
a 

W tym  

remonty  
i 
inwestyc
je 

Roczny 
koszt  

utrzyman
ia 1 
dziecka  

Roczny 
koszt 
utrzyman
ia 1 
dziecka 

- bez 
remontó
w 

1. Bargłówka 23 1 
 

23 

346 
550,44 

861,00 15 067,4
1 

15 029,9
8 

2. Kozłów 25 1 
 

25 

210 647,0
9 

8 111,8
5 

8 425,88 8 101,41 

3. 
Sierakowic
e 

82 4 
 

20,5 

841 312,6
2 

9 341,8
5 

10 259,9
1 

10 145,9
8 

4. Smolnica 

15/6
8 

Śr.32,
67 

3 

 

22,7 

 

526 211,3
6 

0,00 16 106,8
7 

16 106,8
7 

5. Sośnicowic
e 

138 6 
 

23 

1 713 762,
87 

79 504,
17 

12 418,5
7 

11 842,4
5 

 Razem 

283/
336 

Śr. 
300,
67 

15 

 

20,04 3 638 484,
38 

97 818,
87 

12 101,2
6 

11 775,9
2 

 

Tabela 4. 

Kadra pedagogiczna przedszkoli 

Lp
. 

Gminne 
Przedszkole w  
Bargłówce 

Posiadane 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

nauczyci
el 

stażysta 

nauczyciel 

kontrakto
wy 

nauczycie
l 
mianowa
ny 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 
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kwalifikacje 

4.  

 

 

 

ogółe
m 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 
zajęć 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

liczb
a 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

tym 
etat
u 

 

0,195 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,15 

 

0,045 

Razem 
etaty 

 

2,195 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,15 

 

0,045 

 

Lp
. 

Gminne 
Przedszkole w  
Kozłowie 

Posiadane 
kwalifikacje 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

nauczyci
el 

stażysta 

nauczyciel 

kontrakto
wy 

nauczycie
l 
mianowa
ny 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 

4.  

 

 

ogółe
m 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 
zajęć 

1 0 

0 0 0 1 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

liczb
a 

 

4 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

tym 
etat
u 

 

0,29 

 

0 

 

0 

 

0,2 

 

0 

 

0,09 

Razem 
etaty 

 

 

1,29 

 

0 

 

0 

 

0,2 

 

0 

 

1,09 

 

Lp
. 

Gminne 
Przedszkole w  
Sierakowicach 

Posiadane 
kwalifikacje 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

nauczyci
el 

stażysta 

Nauczyciel 
kontrakto
wy 

nauczycie
l 
mianowa
ny 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 

4.  

 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

 

5 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

2 
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ogółe
m 

zajęć 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczb
a 

 

4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

tym 
etat
u 

 

0,43 

 

0 

 

0 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,33 

Razem 
etaty 

 

 

5,43 

 

0 

 

0 

 

1,05 

 

2,05 

 

2,33 

 

Lp
. 

Gminne 
Przedszkole w  
Smolnicy 

Posiadane 
kwalifikacje 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

nauczyci
el 

stażysta 

nauczyciel 

kontrakto
wy 

nauczycie
l 
mianowa
ny 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 

4.  

 

 

 

ogółe
m 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 
zajęć 

6 0 

2 1 1 2 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

liczb
a 

 

5 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

1 

tym 
etat
u 

 

1,24 

 

0 

 

0,83 

 

0,365 

 

0 

 

0,045 

Razem 
etaty 

 

 

7,24 

 

0 

 

2,83 

 

1,365 

 

1 

 

2,045 

 

 

Lp
. 

Miejskie  Przedszkole 
w  Sośnicowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

nauczyci
el 

stażysta 

nauczyciel 

kontrakto
wy 

nauczyci
el 
mianowa
ny 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 

4.  

 

 

 

zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze zajęć 

 

9 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

1 

za
tr

ud
ni

en
i 

w
 n

ie
p.

 liczba  

4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 
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ogółe
m 

tym 
etatu 

 

0,89 

 

0 0 

 

0,09 

 

0,05 

 

0,75 

Razem etaty 

 

 

9,89 

 

0 

 

0 

 

3,09 

 

5,05 

 

1,75 

 

Tabela 5. 

Kadra pedagogiczna szkół 

Lp
. 

Szkoła Podstawowa  
w Bargłówce 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyci
el 
dyplomo
wany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 
zajęć 

 

10 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

 

6 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczba  

8 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

3 

tym 
etatu 

 

4,08 

 

0 

 

0 

 

1,16 

 

0,99 

 

1,93 

Razem etaty 14,08 0 1,0 1,16 3,99 7,93 

Lp
. 

Szkoła Podstawowa w 
Kozłowie 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyci
el 
dyplomo
wany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 
zajęć 

10 0 0 4 2 4 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczba  

16 

 

0 

 

1 

 

6 

 

3 

 

6 

tym 
etatu 

 

6,44 

 

0 

 

0,76 

 

2,78 

 

0,74 

 

2,16 

Razem etaty 16,44 0 0,76 6,78 2,74 6,16 

 

Lp
. 

Szkoła Podstawowa w 
Sośnicowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktow
y 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 
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4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze zajęć 

35 0 
2 11 9 13 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczba  

9 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

1 

tym 
etatu 

 

4,55 

 

0 

 

0 

 

1,18 

 

2,87 

 

0,5 

Razem etaty 39,55 0 2 12,18 11,87 13,5 

        

Lp
. 

Szkoła Podstawowa 
w Sierakowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktow
y 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowa
ny 

 

 

 

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 
zajęć 

14 0 

0 2 1 11 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. 

w
ym

ia
rz

e 

liczba  

11 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

7 

tym 
etatu 

6,19 0 0 1,96 0,44 3,79 

Razem 
etaty 

20,19 0 
0 3,96 1,44 14,79 
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Tabela 6. 

Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Sośnicowice - 
dane z SIO wrzesień 2020 r. 

 Wyszczególnienie 
ogółem stażysta kontraktow

y 
mianowany 

dyplo
mowa
ny 

Razem 
pełnozatrudnieni 92 5 23 24 40 

 Razem 
niepełnozatrudnieni 

24,305 1,59 7,785 5,29 9,64 

 RAZEM etaty 116,305 6,59 30,785 29,29 49,64 

Wykonane prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych oraz inwestycje 
w roku 2020 r.: 

Przedszkole w 
Bargłówce: 

Przedszkole w 
Kozłowie 

Przedszkole w 
Sierakowicac 

Przedszkole 
w Smolnicy 

Przedszkole w 
Sośnicowicach 

861,00 – bieżące 
naprawy 
 

8 111,85 – 
bieżące 
konserwacje i 
naprawy 
 

3 936,00 - 
remont 
balustrady 
3 813,00 – 
wymiana rynien 
1 592,85 - 
bieżące 
konserwacje i 
naprawy 
 

 
- 

66 845,00 – budowa 
instalacji gazowej 
3 999,97 – remont 
schodów wejściowych 
w Oddziale w Łanach 
Wielkich 
6 580,50 – montaż 
wyłącznika p/poż 
2 078,70 - bieżące 
naprawy 
 

 

Szkoła Podstawowa 
w Bargłówce 
 

Szkoła  
Podstawowa w 
Kozłowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Sierakowicac 

Szkoła Podstawowa  
w Sośnicowicach 
 

1 353,00 – instalacja 
elektryczna w 
bibliotece 
4 797,00 – wymiana 
pompy co 
   974,00 - bieżące 
naprawy 
 

 
11 549,26 – 
wymiana 
oświetlenia w 
klasach 
 

820,00 – 
przebudowa 
wejścia do 
pomieszczenia 
sprzątaczek 
8 946,00 – 
wymiana drzwi 
1 918,80 
naprawa dachu 
2 963,17 - 
bieżące naprawy 
i remonty 
6 550,00 – 
remont 
pomieszczeń 
kuchennych 
 

85 797,47 – wymiana 
oświetlenia, malowanie 
59 347,50 – utwardzenie 
terenu pod miejsca parkingowe 
70 000,00 – remont dachu 
29 926,76 – wymiana rynien 
30 000,00 – naprawa kostki 
brukowej przed budynkiem 
szkoły 
3 749,71 – bieżące naprawy i 
konserwacje 
29 498,35 – remont jadalni 
19 600,00 – zakup 
kserokopiarki 
117 437,44 – modernizacja 
zaplecza kuchennego 
107 460,00 – budowa instalacji 
gazowej 



 

 

 

     X. Sport 
 
 

Finansowania w Gminie sportu: 
 
Kluby Sportowe: 
Przyznano dotację dla 6 klubów zgodnie z 
Uchwałą Nr III/18/2015  z dnia 28 stycznia 
2015r. 
Stypendia: 
Przyznano stypendia dla 11 stypendystów 
zgodnie z Uchwałą Nr  XI/104/2011 z 
dn.5.12.2011 
Utrzymanie obiektów sportowych 
pozostałe działania i inwestycje
 
 

 

 

    XI. KULTURA I PROMOCJA
 
 

 Miejsko-Gminna Bibliotek
 

 

Sytuacja organizacyjna Biblioteki
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach działa na podstawie:

 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539
 z późniejszymi zmianami 

 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.);

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
 z 23 maja 2013 r. poz. 59

 statutu biblioteki. 
 

Finansowania w Gminie sportu:  

klubów zgodnie z 
III/18/2015  z dnia 28 stycznia 

 
298 957,01 zł 
 
 

stypendystów 
Nr  XI/104/2011 z 

84 443,53 zł 

Utrzymanie obiektów sportowych oraz 
pozostałe działania i inwestycje: 

339 947 ,29 zł 

KULTURA I PROMOCJA 

Biblioteka Publiczna w sośnicowicach 

Sytuacja organizacyjna Biblioteki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach działa na podstawie: 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539
z późniejszymi zmianami ); 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.); 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 23 maja 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami); 
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Finansowanie 
 
Wielkość budżetu w 2020r., ogółem  831 295,85 zł 
 
Darowizny rzeczowe - książki o wartości 1 766,00 zł 
 
Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę 5 000,00 zł 

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” 
 

Biblioteka skorzystała z pomocy publicznej w ramach środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w kwocie 51 715,74 zł. 
 

 
Kadra 
 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. przedstawiał się następująco: 
 
Pracownicy merytoryczni                                       7 osób – 5,5 etatu 
Pracownicy administracyjni                                   1 osoba – 0,5etatu 
Pracownicy obsługi                                                               0,0 etatu 
 
 
Podstawowe dane liczbowe: 
 
W 2020 roku na terenie gminy działały: 
 
-  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach 
-  Punkt Biblioteczny w Bargłówce przy bibliotece szkolnej 
-  Punkt Biblioteczny w Kozłowie przy bibliotece szkolnej 
-  Punkt Biblioteczny Mniejszości Niemieckiej przy MGBP  w Sośnicowicach 
-  Punkt Biblioteczny w Sośnicowicach przy bibliotece szkolnej. 
 
Liczba mieszkańców na 31.12.2020 roku - 8530 osób. 
 
 
Praca Biblioteki skupiała się wokół następujących zadań: 
 

 zakup materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia, 
podyktowanym potrzebami środowiska czytelniczego, 

 gromadzenie, opracowanie formalne i rzeczowe wszystkich nabytków w bibliotecznym 
systemie komputerowym Libra, 

 retrospektywne tworzenie bazy danych, 
 tworzenie bazy danych czytelników w systemie Libra 
 udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych, 
 przeprowadzanie selekcji księgozbioru i ubytkowanie, 
 prowadzenie ewidencji szczegółowej ubytków, 
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 prowadzenie rejestru korzystania z pracowni internetowej, 
 akcesja czasopism w systemie Libra  
 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 on-line, 
 działalność informacyjna, 
 działalność kulturalna. 

 
 
Zbiory biblioteczne 
 
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020r. przedstawiał się następująco: 
 

Literatura piękna dla dorosłych        9547 wol. 
Literatura piękna dla dzieci        8305 wol. 
Literatura popularnonaukowa        5090 wol. 

Razem: 22942 wol. 
 

W ciągu roku przybyło 1115 wol. o wartości 28.692,69 zł. 
 
Zakupiono 193 audiobooki o wartości 3310,18 zł. 
 
Nowe nabytki opracowywano na bieżąco w systemie komputerowym Libra. 
 
 
Czytelnictwo 
 
Liczba czytelników w 2020r. przedstawiała się następująco: 
 
 MGBP w Sośnicowicach 876    osób 
 Punkt Biblioteczny w Bargłówce 96    osób 
 Punkt Biblioteczny w Kozłowie 146    osób 
 Punkt Biblioteczny w Sośnicowicach 185   osób 

  
 Razem: 1303 osoby 

 
W czytelni internetowej odnotowano 157 odwiedzin. 
 
Udzielono 2250 informacji. 
 
W czytelni czasopism odnotowano 35 odwiedzin i 75 udostępnionych na miejscu egzemplarzy. 
 
 
W  związku z pandemią Biblioteka była zamknięta 49 dni. Czasowe zamknięcia Biblioteki a także 
brak wolnego dostępu do półek spowodowały spadek odwiedzin i wypożyczeń oraz 
zniechęcenie czytelników. W związku z tym Biblioteka zwiększyła limit jednorazowych 
wypożyczeń, aby umożliwić czytelnikom wypożyczenie książek „ na zapas”. Najchętniej 
wypożyczane były powieści obyczajowe, zwłaszcza polskich autorek, a także romanse, powieści 
historyczne, kryminały i thrillery. W dalszym ciągu ogromną popularnością cieszyły się książki 
noblistki Olgi Tokarczuk. 
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Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, ciekawe przykłady imprez 
 
 
 
Biblioteka prowadzi promocję swojej działalności na stronie internetowej 
(www.biblioteka.sosnicowice.pl) oraz fanpage’u  w mediach społecznościowych tj. Facebook 
(www.fb.pl/bibliotekasosnicowice) oraz na łamach lokalnej gazety „Miasteczko”, wydawanej 
przez Urząd Miejski w Sośnicowicach. 
 
Na stronie i w mediach społecznościowych Biblioteki zamieszczane są informacje (teksty,grafiki 
) o bieżącej działalności. 
 
Strona oraz fanpage służy do informowania o pozostałych sprawach ważnych i przydatnych dla 
czytelników (np. przerwach w pracy biblioteki, zagrożeniach związanych z konkretnymi 
sytuacjami np. epidemiologicznymi, informacje dla rodziców) oraz ciekawych akcjach 
czytelniczych organizowanych przez inne instytucje kultury. 
W lokalnej prasie zamieszczane są informacje i plakaty promocyjne nadchodzących wydarzeń 
oraz relacje w formie tekstów i zdjęć z już odbytych eventów. 
  
Biblioteka zorganizowała dla dorosłych, młodzieży i dzieci łącznie 22 zajęć i imprez, w których 
wzięło udział 943 uczestników.  
Wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę wielu mieszkańców, był cykl spotkań pod nazwą , 
„Pomiędzy regałami z książkami”. Spotkania były organizowane wspólnie z księżmi z parafii 
św. Jakuba w Sośnicowicach. Spotkania miały formę wywiadów z ciekawymi ludźmi, które 
przeprowadzał ksiądz proboszcz w zaaranżowanym na scenie studiu radiowym. Na każdym 
spotkaniu były także prezentowane przez bibliotekarkę najciekawsze nowości książkowe. Cykl 
miał być kontynuowany w kolejnych miesiącach, niestety, w związku z pandemią Cowid-19 nie 
było dalszych spotkań. 
 
Dla dzieci zorganizowano ferie zimowe, dwa spotkania autorskie z Romanem Pankiewiczem 
oraz Ogólnopolski dzień głośnego czytania w Przedszkolu w Smolnicy. 
Przystąpiliśmy do programu „Mała Książka – Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut 
Książki, promującego czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym (2014-2017). 
  
Dla dorosłych zorganizowano kabaretowe spotkanie z Tadeuszem Drozdą oraz koncert 
walentynkowy Roberta Kasprzyckiego. 
 
W holu Biblioteki zorganizowano 3 miniwystawy. 
 

W punktach bibliotecznych zorganizowano: 

Pasowanie na czytelnika 

Losowanie za czytanie 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „Kartka do Franklina” 
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Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 
 
Najaktywniejszymi czytelnikami w naszej Bibliotece są ludzie starsi. To oni najczęściej 
odwiedzają Bibliotekę. Dlatego przy doborze tytułów do zakupu bibliotekarze biorą pod uwagę 
zainteresowania tej grupy odbiorców i korzystają z podpowiedzi dotyczących konkretnych 
autorów i tytułów książek. Podobnie rzecz wygląda z czytelnictwem prasy – czytelnicy czytający 
prasę na miejscu i wypożyczający do domu to w zdecydowanej większości osoby starsze, dlatego 
tytuły do prenumeraty są dobierane także pod tym kątem. 
W 2020r., podobnie jak w latach ubiegłych, osobom starszym oraz czytelnikom, którzy na stałe 
lub czasowo nie mogli korzystać osobiście z usług bibliotecznych, bibliotekarze dostarczali 
książki i prasę bezpośrednio do domu. 
Biblioteka prowadzi stałą współpracę ze znajdującym się po sąsiedzku Dziennym Domem 
„Senior +”. Na prośbę seniorów Biblioteka kupuje konkretne tytuły książek i audiobooków.   
Z myślą o czytelnikach starszych i z dysfunkcją wzroku zakupiono 80 książek wydrukowanych 
dużą czcionką.  
 
Promocja Gminy 
 
 

W 2020 roku Burmistrz swoim patronatem objął 10 przedsięwzięć. 
1) „Korona Cup 2020” – 12.01.2020 r. 
-  organizator: KS „Korona” Bargłówka 
- liczba uczestników: ok. 80 osób 
- dofinansowana zakup medali dla uczestników i pucharów dla zwycięzców  

2) „Bal charytatywny” – 18.01.2020 r. 
-  organizator: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bargłówce 
- przekazano materiały promocyjne Gminy Sośnicowice 

3) „Przyjacielski Przegląd Piosenki Bajkowej” – 14.02.2020 r. 
- organizator: Szkoła Podstawowa im. J.Roger w Sośnicowicach 
- liczba uczestników: 40 osób 
- przekazano materiały promocyjne Gminy Sośnicowice 

4) „II Gminny Art.Festwial Kultury Dzieci i Młodzieży” – ze względu na pandemię Festiwal się nie 
odbył 

5) Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 27.03.2020 r. 
- organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnicy 
- liczba uczestników: 28 osób 
- dofinansowanie zakupu nagród/ pucharów dla uczestników 

6) „Festiwal Życia Dekanatu Pławniowickiego” – 6-9.07.2020 r. 
- organizator: Parafia Trójcy Św. w Rachowicach 
- liczba uczestników: 60-70 osób  
- dofinansowano zakup napojów dla uczestników oraz przekazano materiały promocyjne Gminy 
Sośnicowice 
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7) Objęcia Patronatem Burmistrza prac archeologicznych w Trachach 
- odpowiedzialny: Górnośląska Pracownia Archeologiczna Radosław Zdaniewicz 
- dofinansowanie prac konserwatorskich znalezionych przedmiotów 

8) Jubileusz Orkiestry Dętej Rachowice 
- dofinansowane zakup pulpitów na nuty 

9)  „Mikołajki 2020” – grudzień 2020 
- organizator: Rada Mieszkańców Sośnicowic 
- liczba uczestników: ok. 200 osób 
- dofinansowano zakup art. spożywczych na spotkanie z Mikołajem 

10) Zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych – 10.11.2020 r. 
- organizator: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych/ oddział Sośnicowice 
- dofinansowanie do zakupu pucharów dla zwycięzców  
 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbyły się sztandarowe imprezy gminne: Święto 
Miasta oraz Dożynki. 

W styczniu, w sali Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach, odbył się 
Koncert Noworoczny,  natomiast we wrześniu w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach odbyły 
się gminne eliminacje do konkursu „Wygraj Szansę”.  

W związku ze współpracą Gminy Sośnicowice z Klubem Sportowym „Górnik Zabrze”, 6 marca 
odbył się mecz, którego patronem była m.in. nasza gmina. Podczas tego wydarzenia sportowego 
mali mieszkańcy naszego regionu wprowadzali piłkarzy na murawę, mieszkańcy mogli kupować 
bilety z upustem, a na telebimach wyświetlany był nasz spot reklamowy.  

Ze względu na pandemię korona wirusa nie mogły się odbyć nasze świąteczne akcje pozdrowień 
fotograficznych. Jednak przed Bożym Narodzeniem zorganizowana została akcja życzeń, podczas 
której mieszkańcy przesyłali samodzielnie wykonane zdjęcia i życzenia, które to publikowane 
były na Facebooku gminy oraz w Informatorze „Miasteczko”.  

Z tego samego powodu nie miała miejsca standardowa współpraca partnerska – nie gościliśmy 
gości z Linden, ani delegacja z naszej gminy nie uczestniczyła w żadnej imprezie u niemieckich 
partnerów. 
Pomimo braku osobistego kontaktu prowadzona była regularna korespondencja, w której 
wymienialiśmy się z partnerami bieżącymi informacjami. 

W ciągu roku wydawany był Informator Gminny „Miasteczko” – 11 wydań, nakład 1500 sztuk. 

Prócz tego w ciągu roku prowadzona była standardowa korespondencja okolicznościowa – 
przesyłano życzenia urodzinowe, gratulacje czy podziękowania.  

W grudniu 2020 r. zakupione zostało metalowe serduszko – pojemnik do zbierania nakrętek 
plastikowych, które zostają przekazane wybranej fundacji non profit.  

Prócz tego na stronie gminy oraz profilu facebookowym regularnie były publikowane informacje 
urzędowa oraz informacje przekazywane przez inne jednostki.  
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W 2020 roku wprowadziliśmy nową identyfikację wizualną gminy – powstało nowe logo.  
Co przedstawia nowe logo? 

Punktem wyjścia dla tego projektu była w pierwszej kolejności Sosna, symbol Gminy 
Sośnicowice oraz element jej herbu oraz związany z nią kolor zielony, ale też rondo - 
charakterystyczny punkt na mapie Gminy.  
Sosna, ujęta do tej pory w herbie w sposób bardzo dosłowny, z zachowaniem detali 
botanicznych, przedstawiona została w znaku prostym symbolem graficznym przy 
jednoczesnym zachowaniu proporcji i cech charakterystycznych dla tego gatunku drzewa. 
Pozwoli to na łatwe i czytelne eksponowanie logo np. w mediach cyfrowych. Użyty został też 
nieco jaśniejszy w odcieniu kolor zielony kojarzący się z ekologią, naturalnością oraz turystyką 
leśną.  
Drugie z wykorzystanych odniesień, sośnicowickie rondo będące topograficznym centrum 
Gminy, symbolicznie otacza znak sosny. W okręgu są wyznaczone przerwy zgodne z faktycznym 
położeniem dróg na mapie, daje to dodatkowe pole do skojarzeń ze szlakami i ścieżkami 
leśnymi, co również podkreśla aspekt turystycznej, wypoczynkowej oferty Gminy. Całości 
dopełnia typografia zgodna stylistycznie ze znakiem graficznym opisanym powyżej. Tym samym 
projekt ma bardzo nowoczesny i ascetyczny w wyglądzie charakter, który nadaje logo dużą 
przejrzystość i czytelność. 
 

 
 

 

 

Burmistrz Sośnicowic  

Leszek Kołodziej  
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Urząd Miejski w Sośnicowicach 

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 

Kontakt: 
Telefon: +48 (32) 238 71 91 do 93 
Faks: +48 (32) 238 75 50 
E-Mail: um@sosnicowice.pl 

 

https://www.facebook.com/SosnicowiceGmina 
www.sosnicowice.pl 
 
 
 
Dane w raporcie pochodzą ze sprawozdań 
sporządzonych przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach  
oraz jednostek podległych. 
 
 
 


