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 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 2021. 
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 www.osp.org.p 
(dostęp 15 stycznia 2020) 

 

W skład gminy Sośnicowice wchodzi miasto Sośnicowice i 8 sołectw: Bargłówka, Kozłów,
Wielkie, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały, Rachowice
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ośnicowice 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 



 

2.2 Demografia  
 
Na koniec 2021 roku w Gminie Sośnicowice zameldowanych było 
Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.
 

Liczba mieszkańców wg stanu n
 

OGÓLNA LICZBA MIESZKAŃCÓW W 20

4056 
 

Liczba mieszkańców ze względu na podział na sołectwa
 

 
Sośnicowice 
 
Tworóg Mały 
 
Trachy 
 
Sierakowice 
 
Kozłów 
 
Łany Wielkie 
 
Smolnica 
 
Rachowice 
 
Bargłówka 

 

41 

69 
 

Liczba małżeństw w 20
59 

roku w Gminie Sośnicowice zameldowanych było 
Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  

OGÓLNA LICZBA MIESZKAŃCÓW W 2021 

  8518 

4462

Liczba mieszkańców ze względu na podział na sołectwa

1 844 

288 

751 

1161 

714 

714 

1313 

713 

686 

 

LICZBA URODZEŃ w 2021 r. 

 77 

36 
 

Liczba zgonów w 2021 r. 
131 

62 

Liczba małżeństw w 2021 r. Liczba rozwodów w 20
11 
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roku w Gminie Sośnicowice zameldowanych było 8518 osób. 

4462 

Liczba mieszkańców ze względu na podział na sołectwa 
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Budżet na 2022 rok przyjęty został uchwałą nr 
w Sośnicowicach z dnia 29.12.202
 
 Sprawozdanie z wykonanie budże
Burmistrza Sośnicowic z dnia 30 marca 2022 r. 
 
Budżet Gminy za wykonanie budżetu w 
 
Informacje finansowe na 31 grudnia 2021 r.

A. Stan finansów gminy Sośnicowice
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem (56,76 
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (9,87 
- zadłużenie ogółem (8 379
- poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (0,00 zł)

B. Wykonanie budżetu gminy Sośnicowice
- wykonanie dochodów (109,82 
- wykonanie wydatków (89,09 
- wynik operacyjny ( 7 172
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy (1
- dochody z majątku (3 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
- wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu (78

D. Wieloletnia Prognoza Finansowa
- harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
- prognoza nadwyżki operacyjnej
- prognoza limitu zadłużenia
- wpływy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na f
planowanego rozpoczęcia w roku 2021 budowy kanalizacji Sośnicowice Trachy wraz z 
oczyszczalnią ścieków oraz brak zaangażowania finansowego w budowie instalacji OZE 
przełożyło się na tylko blisko 10 % udział wydatków majątkowych w wydatka
W związku z powyższym w latach 2022
majątkowych. Dodatkowo, a może przede wszystkim, przy wielokrotnie wyższej od 
planowanej inflacji należy się spodziewać nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków 
funkcjonowania gminy. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnie 
oszczędnego planowania wydatków gminy na lata najbliższe. Będzie się to niestety 
wiązać z ograniczeniami wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach 
funkcjonowania gminy).

III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

rok przyjęty został uchwałą nr XXVIII/227/2020 Rady Miejskiej 
.2021 r.. 

wykonanie budżetu Gminy Sośnicowice za rok 2021 : Zarzązdenie nr 47/2022 
Burmistrza Sośnicowic z dnia 30 marca 2022 r.  

wykonanie budżetu w 2021 r. przedstawiają zestawienia poniżej:

Informacje finansowe na 31 grudnia 2021 r. 

Stan finansów gminy Sośnicowice 
udział dochodów własnych w dochodach ogółem (56,76 ℅  tj. 33 777
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (9,87 ℅ tj. 5 164

dłużenie ogółem (8 379 285,08 zł, w tym 6 650 000 z emisji obligacji)
poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (0,00 zł)

Wykonanie budżetu gminy Sośnicowice 
wykonanie dochodów (109,82 ℅ tj. 59 504 229,25 zł) 
wykonanie wydatków (89,09 ℅ tj. 52 307 628,05 zł) 
wynik operacyjny ( 7 172 049,88 zł) 
dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy (1 868 320,85 zł)

 320 344,70 zł) 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu (78,71 ℅ tj. 5
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

harmonogram spłat i obsługi zadłużenia  
prognoza nadwyżki operacyjnej   wg WPF aktualnego na 31.12.2021 r.
prognoza limitu zadłużenia    
wpływy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy (brak 

planowanego rozpoczęcia w roku 2021 budowy kanalizacji Sośnicowice Trachy wraz z 
oczyszczalnią ścieków oraz brak zaangażowania finansowego w budowie instalacji OZE 
przełożyło się na tylko blisko 10 % udział wydatków majątkowych w wydatka
W związku z powyższym w latach 2022-2023 nastąpi kumulacja wydatków 
majątkowych. Dodatkowo, a może przede wszystkim, przy wielokrotnie wyższej od 
planowanej inflacji należy się spodziewać nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków 

miny. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnie 
oszczędnego planowania wydatków gminy na lata najbliższe. Będzie się to niestety 
wiązać z ograniczeniami wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach 
funkcjonowania gminy). 

III. INFORMACJE FINANSOWE  
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Rady Miejskiej  

: Zarzązdenie nr 47/2022 

estawienia poniżej: 

777 232,43 zł) 
164 114,23 zł) 

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

320,85 zł) 

tj. 5 164 114,23 zł) 

wg WPF aktualnego na 31.12.2021 r. 

inanse gminy (brak 
planowanego rozpoczęcia w roku 2021 budowy kanalizacji Sośnicowice Trachy wraz z 
oczyszczalnią ścieków oraz brak zaangażowania finansowego w budowie instalacji OZE 
przełożyło się na tylko blisko 10 % udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. 

2023 nastąpi kumulacja wydatków 
majątkowych. Dodatkowo, a może przede wszystkim, przy wielokrotnie wyższej od 
planowanej inflacji należy się spodziewać nieuchronnego wzrostu bieżących wydatków 

miny. Winno to mieć przełożenie na konieczność konsekwentnie 
oszczędnego planowania wydatków gminy na lata najbliższe. Będzie się to niestety 
wiązać z ograniczeniami wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach 
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Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu  gminy Sośnicowice za 2021 rok 

DOCHODY 

Planowane             54 182 758,30  zł  
Wykonane              59 504 229,25 zł    co stanowi    109,82 % 
                                   w tym:  

bieżące: 
 planowane 49 381 291,30 zł/ wykonane 54 315 563,70 zł 

majątkowe 
 planowane  4 801 467,00 zł/wykonane 5 188 665, 55 zł 

      Struktura dochodów wykonanych : 
 własne 33 777 232,43 zł tj. 56,76 % dochodów zrealizowanych ogółem 

w tym: 
 udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13 209 090,34 zł tj. 22,20 %  

 dotacje 15 399 221,82 zł tj. 25,88 % - / / - 
 subwencja ogólna 10 327 775,00 zł tj. 17,36 % - / / - 

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości: 
- obniżenia górnych stawek podatkowych 376 711,26 zł 
- udzielenia ulg i zwolnień 838 564,29 zł 
- umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł 
- rozłożenia 
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W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu  i w wysokości: 
 
- obniżenia górnych stawek podatkowych                                      376 711,26 zł 

 
- udzielenia ulg i zwolnień                                                               838 564.29 zł     

 
- umorzenia zaległości podatkowych                                      0,00 zł  
 
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności                  122 480,07 zł  
 

WYDATKI 

         Planowane         58 715 173,19 zł  

         Wykonane         52 307 628,05 zł     co stanowi   89,09 %  

 

Struktura wydatków wykonanych : 

 wydatki bieżące           47 143 513,82 zł co stanowi   90,13 % wydatków  zrealizow. 
ogółem 

 wydatki majątkowe    5 164 114,23  zł  co stanowi   30,20 %                  -  / /  -  

 

 

 

 

 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

Wydatki 
ogółem

w tym: bieżące majątkowe

Plan

Wykonanie



8 
 

Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej 2021 

Stopień
Nr Nazwa Planowane Wykonane realizacji
010 Rolnictwo i łowiectwo 839 459,42 587 509,86 69,99%
020 Leśnictwo 3 500,00 0,00 0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ....... 2 000,00 0,00 0,00%
600 Transport i łączność 5 158 638,42 4 838 953,49 93,80%
630 Turystyka 5 000,00 307,50 6,15%
700 Gospodarka mieszkaniowa 394 450,00 180 363,82 45,73%
710 Działalność usługowa 213 000,00 152 648,50 71,67%
720 Informatyka 6 500,00 6 300,00 96,92%
750 Administracja publiczna 7 311 701,92 6 502 547,16 88,93%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .... 3 200,00 3 200,00 100,00%
752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa 1 087 200,00 553 162,31 50,88%
757 Obsługa długu publicznego 210 000,00 145 621,01 69,34%
758 Różne rozliczenia 585 000,00 68 351,71 11,68%
801 Oświata i wychowanie 18 662 363,29 16 514 626,00 88,49%
851 Ochrona zdrowia 475 669,22 367 258,65 77,21%
852 Pomoc społeczna 2 122 148,92 1 826 606,53 86,07%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 795,00 1 566,64 6,87%
855 Rodzina 12 452 547,00 12 350 198,96 99,18%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 354 000,00 6 721 116,11 91,39%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 986 750,00 825 925,19 83,70%
926 Kultura fizyczna i sport 818 450,00 660 564,61 80,71%

O   G   Ó   Ł   E   M 58 715 173,19 52 307 628,05 89,09%

W  Y  D  A  T  K IDział klasyfikacji budżetowej

 

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie. 

Na odnotowanie zasługuje swoisty „regres” w realizacji nakładów inwestycyjnych o czym 

świadczy stosunkowo niski, w porównaniu do wielu poprzednich lat, wskaźnik wydatków 

majątkowych do wydatków ogółem. Wyniósł on bowiem w roku 2021 „tylko” (choć wiele gmin 

uznałoby to za sukces) 9,87 %. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku budżet gminy zamknął się dodatnim wynikiem 

w kwocie  7 196 601,20 zł. 

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 172 049,88 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Sośnicowice na 31 grudnia 2021 roku wyniosło łącznie 8 379 285,09 zł 

i stanowi:   

 - efekt emisji obligacji w kwocie (do wykupu) 6 650 000,00 zł, 

 - saldo pożyczek do spłaty w kwocie ogółem 1 729 285,08 zł zaciągniętych w WFOŚiGW  

   w Katowicach na zrealizowane w roku 2021 i w latach ubiegłych zadania proekologiczne. 
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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 0,00 140 000,00 

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 0,00 46 123,92 

851 85154 
Organizacje pożytku 
poblicznego 

0,00 0,00 3 000,00 

851 85195 
Opieka nad osobami 
starszymi i chorymi 

0,00 0,00 85 000,00 

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

900 90002 
Program Usuwania Wyrobów 
Zawierajcych Azbest 

    18 061,32 

900 90002 
Program Usuwania Azbestu i 
Wyrobów Zawierajcych 
Azbest 

0,00 0,00 50 320,87 

900 90005 
Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji 

0,00 0,00 692 980,08 

926 92605 Stowarzyszenia 0,00 0,00 289 963,00 

926 92695 Stowarzyszenia 0,00 0,00 0,00 

Razem poza sektor finansów publicznych 0,00 0,00 1 697 449,19 

Razem dotacje 812 559,09 0,00 1 954 796,69 

Ogółem dotacje 2 767 355,78 

DOTACJE UDZIELONE W 2021 r. 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 

600 60004 Metropolia 0,00 0,00 167,00 

600 60014 Powiat gliwicki 0,00 0,00 17 220,00 

851 85111 Powiat gliwicki 0,00 0,00 20 000,00 

851 85195 SP ZOZ MGOZ Sośnicowice 0,00 0,00 150 000,00 

900 90017 ZGKiM w Sośnicowicach 0,00 0,00 69 960,50 

921 92116 MGBP w Sośnicowicach 812 559,09 0,00 0,00 

Razem dla sektora finansów publicznych 812 559,09 0,00 257 347,50 



 

 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych
 
Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 202

Lp. Nazwa zadania 

SOŚNICOWICE 
1.  „Stworzenie kompleksowego systemu 

publicznego transportu zbiorowego 
poprzez poprawę infrastruktury obsługi 
pasażerskiej w gminie Sośnicowice 
II.” 

2.  Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w 
Sośnicowicach wraz z kanalizacją 
deszczową i sanitarną 

3.  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S 
na odcinku Smolnica-Sośnicowice.

4.  Budowa oświetlenia ulicy Olchowej w 
Sośnicowicach 

5.  Budowa oświetlenia ulicy Dolnej i Zielonej 
w Sośnicowicach 

6.  Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy 
ul. Szprynek a Kościus

7.  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej 
instalacji gazowej wraz z montażem kotła 
gazowego w budynku użytkowanym przez 
SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach

8.  Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w 
Sośnicowicach przy ul Rynek 18 na 
pomieszczenia biurowe UM w 
Sośnicowicach 

9.  Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Sośnicowice-etap II- budowa kanalizacji 

INWESTYCJE GMINY

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku: 

Finansowanie 
(kwota, źródło) 
wydatki na 
dzień31.12.2021 

tworzenie kompleksowego systemu 
publicznego transportu zbiorowego 
poprzez poprawę infrastruktury obsługi 
pasażerskiej w gminie Sośnicowice – etap 

Metropolitarny 
Fundusz 
Solidarności; 
EFRR/ZIT RPO 
WSL; budżet 
państwa; Rządowy 
Fundusz Inicjatyw 
Lokalnych; 
Metropolia - 
Program działań na 
rzecz ograniczeni 
niskiej emisji; 
Gmina Sośnicowice; 
kwota łączna 
zadania: 5796 
220,32 zł wydano w 
2021 r. 
2 644 289,10 zł 

Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w 
Sośnicowicach wraz z kanalizacją 

nitarną – projekt. 
Gmina Sośnicowice, 
kwota: 79 995,90 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S 
Sośnicowice. 

Dotacja dla powiatu 
na rok 2022; kwota:  
87 500,00   zł 

ietlenia ulicy Olchowej w 3 950,00 zł 
Środki własne 

Budowa oświetlenia ulicy Dolnej i Zielonej 11 070,00 zł    
Środki własne 

Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy 
ul. Szprynek a Kościuszki w Sośnicowicach 

3 750,00 zł     
Środki własne 

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej 
instalacji gazowej wraz z montażem kotła 
gazowego w budynku użytkowanym przez 
SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach-projekt 

Środki własne: 
16 223,70 zł 
 

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w 
Sośnicowicach przy ul Rynek 18 na 
pomieszczenia biurowe UM w 

Środki własne:  
27 429,00 zł 

Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji 

budowa kanalizacji 

10 250,18 zł (koszt 
niekwalifikowany) 
projekt 

INWESTYCJE GMINY 

10 

Etap realizacji 

Zrealizowano 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Projekt w trakcie 
realizacji 
Projekt zakończony 

Projekt zakończony 

Projekt zakończony 

Projekt zrealizowano 

W trakcie realizacji 

Przekazanie placu 
budowy, prace 
przygotowawcze. 
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sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i 
Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w 
Trachach 

współfinansowany z 
Unii Europejskiej w 
ramach RPO WSL 
2014-2020.  
środki zewnętrzne, 
pozostałe środki 
własne Gminy. 

10.  Przejęcie prywatnych sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Sośnicowice 

22 632,00 zł  
 środki własne 
Gminy. 

W trakcie realizacji 

SIERAKOWICE 
11.  Budowa wiaty zadaszonej w 

Sierakowicach 
Nakłady własne 
52 886,00 zł 
Dofinansowanie z 
Leśnej Krainy: 
78 526,00 zł 

W trakcie realizacji 

RACHOWICE 
12.  Rozbudowa garażu OSP Rachowice - 

projekt 
200 000,00 zł 
Środki własne  

W trakcie realizacji 

TWORÓG MAŁY 
13.  

ul. Leśna - nakładka bitumiczna wraz z 
odwodnieniem 

W ramach 
remontów 
cząstkowych dróg 
gminnych Zrealizowano 

KOZŁÓW 
14.  

Projekt i budowa odcinka drogi gminnej 
Kozłów – Ostropa 

Opracowanie 
projektu i realizacja 
budowy drogi wraz 
z odwodnieniem 
przez dewelopera w 
oparciu o 
porozumienie z 
Gminą Sośnicowice. 
Przyjęto do 
środków trwałych 
gminy w kwocie: 
 1 579 898,46 zł Zrealizowano 

15.  Budowa oznakowanego przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 
2991S – ulicy Łabędzkiej w Kozłowie- 
projekt 

Opracowanie 
projektu - Gmina 
Sośnicowice, koszt: 
17 220,00 zł Projekt zrealizowano 

16.  

Zabudowa progu spowalniającego w ciągu 
ulicy Marcina w Kozłowie. 

Opracowanie 
projektu i realizacja 
- Gmina 
Sośnicowice, koszt: 
12 021,27 zł Zrealizowano 

17.  Budowa stołówki przy SP w Kozłowie- 
projekt 

Środki własne: 57  
072,00 zł  

Zrealizowano 

18.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
Kozłowie - projekt 
 

100% środki 
własne Gminy. 

Etap projektowy – w 
trakcie realizacji 90% 
zrealizowano 
 
 



12 
 

ŁANY WIELKIE 
19.  Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Łanach 

Wielkich- projekt 
8950 zł    Zrealizowano 

20.  Drenaż budynku szatni w Łanach Wielkich 
wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Środki własne: 
 47 000,00 PLN 

Zrealizowano  

21.  Kompleksowe budowa pompowni wody w 
Łanach Wielkich-projekt 

24 388,78 PLN 
 środki własne 
Gminy. 

Zrealizowano  

BARGŁÓWKA 
22.  Termomodernizacja budynku przedszkola 

w Bargłówce- projekt 
Środki własne: 
28 600,00 PLN 

Zrealizowano 

23.  Termomodernizacja budynku OSP w 
Bargłówce 

Kwota 
dofinansowania: 
544 000,00 PLN 

W trakcie realizacji 

SMOLNICA 
24.  Budowa oświetlenia uzupełniającego ul. 

Łęgowskiej w Smolnicy 
30 000,00 zł  
Środki własne 

Projekt w realizacji 

TRACHY 
25.  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S 
ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” 

Dotacja dla powiatu 
na rok 2022; kwota: 
 91 635,00  W trakcie realizacji 

26.  
Budowa peronu przystankowego  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 919 w 
Trachach przy ul. Raciborskiej. 

25 000,00 zł 
Środki własne 

Budowa Zakończona  

27.  

PROJEKT :„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”. 
 

Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską ze 
środków 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w 
ramach RPO 
WSL  na lata 2014-
2020. 
 
Wartość 
dofinansowania na 
Gminę 
Sośnicowice 
wyniosła przeszło 
6,5 mln zł.  
 

W trakcie  realizacji 

 

 

 



 

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA
Informacje o stanie mienia komunalnego

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
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).

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

(przedstawia to załącznik nr 1).

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: 155.601.656,11 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 31.12.2021 roku 
w ilości 378,2525 ha na łączną wartość 6.520.739,50 zł. (słownie złotych: sześć milionów 
pięćset dwadzieścia tysięcy sied
  
Z tego przypada na:  

MIEJSCOWOŚĆ 

Sołectwo Bargłówka 

Sołectwo Kozłów 

Sołectwo Łany Wielkie 

Sołectwo Rachowice 

Sołectwo Sierakowice 

Sołectwo Smolnica 

Miasto Sośnicowice 

Sołectwo Trachy 

Sołectwo Tworóg Mały 

SUMA 

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA 
Informacje o stanie mienia komunalnego 

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
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.). 

ajątkiem Gminy Sośnicowice odbywa się poprzez: 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
(przedstawia to załącznik nr 1). 

Gmina Sośnicowice posiada ponadto udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów
o.o. w Gliwicach . 

Wartość księgowa mienia komunalnego i praw majątkowych według stanu na dzień 
wyniosła: 155.601.656,11 zł. 

Wartość tę stanowią: prawa własności oraz pozostałe prawa majątkowe.

nie prawach własności oraz innych praw majątkowych.

Gmina Sośnicowice według stanu na dzień 31.12.2021 roku - posiada grunty komunale 
na łączną wartość 6.520.739,50 zł. (słownie złotych: sześć milionów 

pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

POWIERZCHNIA WARTOŚĆ W ZŁ

  25,8245 ha 324 985,40 zł

  47,9119 ha 956 415,52 zł

  32,3752 ha 530 902,28 zł

  21,9897 ha 391 621,61 zł

  50,5489 ha 902 622,31 zł

  36,3390 ha 583 850,92 zł

116,8846 ha 2 232 007,42 zł

  24,2232 ha 343 327,54 zł

  22,1555 ha 255 006,50 zł

378,2525 ha 6 520 739,50 zł
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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 

 

Gmina Sośnicowice posiada ponadto udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów 

Wartość księgowa mienia komunalnego i praw majątkowych według stanu na dzień 

Wartość tę stanowią: prawa własności oraz pozostałe prawa majątkowe. 

nie prawach własności oraz innych praw majątkowych. 

posiada grunty komunale  
na łączną wartość 6.520.739,50 zł. (słownie złotych: sześć milionów 

emset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy). 

WARTOŚĆ W ZŁ 

985,40 zł 

415,52 zł 

8 zł 

621,61 zł 

622,31 zł 

850,92 zł 

007,42 zł 

327,54 zł 

006,50 zł 

739,50 zł 
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Grunty pozyskane zostały w drodze: 

 odpłatnego nabycia 
 komunalizacji 
 zajęcia pod publiczną drogę gminną 
 przybytku po podziale nieruchomości 

 

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. 
 

 Struktura zagospodarowania gruntów komunalnych przedstawia się następująco: 
 

 grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią powierzchnię -  3,8202 ha,  
 grunty w dzierżawie stanowią powierzchnię - 117,5124 ha, 
 grunty w najmie stanowią powierzchnię - 0,7555 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 85.706.274,15 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. 

 

2. Pozostałe środki trwałe - zaewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych na łączną 
wartość 57.303.436,26 zł.  
 

3. 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,  

 wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką z tytułu wykonywania zaległości 
podatkowych wynosi 330.822,15 zł. 
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Struktura rodzajowo-wartościowa majątku komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
wyniosła:  

Mienie komunalne 
Wartość księgowa mienia komunalnego wg stanu 
na dzień 31.12.2021 r. 

Budynki i budowle  85 706 274,15 zł 

Pozostałe środki trwałe  57 303 436,26 zł 

Punktem wyjścia opracowania informacji o stanie mienia w zakresie bieżącego roku jest 
faktyczny stan majątku Gminy zamykający ubiegły rok według ewidencji księgowej. 
 
 
 
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. 
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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 01.01.2021 roku - stan na 31.12.2021 roku  
Nabycie gruntów na mienie Gminy o łącznej powierzchni 0,3814 ha nastąpiło w wyniku:  
 

 odpłatnego nabycia - działki nr 649/114 Smolnica, 806/55 Sierakowice 
 zajęcia pod publiczną drogę gminną - działki nr 1173/60 Rachowice, 263 Łany Wielkie, 

556/68 Smolnica, 
 komunalizacji - działki nr 1166/87, 1167/87 Łany Wielkie, 593/95 Sierakowice, 60/23 i 

1760/237 Sośnicowice, 442/22 i 443/22 Kozłów 
 przybytku powierzchni przy podziale - działka nr 288 Trachy 

 
 Zbycie prawa własności gruntów o łącznej powierzchni 1,5848 ha nastąpiło w wyniku:  
 sprzedaży - działki nr 1137/60, 1138/60, 1139/60, 1140/60, 1141/60, 1142/60 

Rachowice, 1047/197, 1049/197, 1051/197, 1053/197 Łany Wielkie, 961/9 Smolnica, 
271/79, 506/79 Sierakowice, 2837/633 Sośnicowice 

 ubytku powierzchni przy podziale - działki nr 323/165 i 324/165 Tworóg Mały 
 

 Dochody z tytułu wykonywania praw własności według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
wyniosły 8.679.462,32 zł (załącznik nr 3) 
 

Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Sośnicowice na rok 2022 
 
Kierunki działań w zakresie gospodarowania majątkiem Gminy Sośnicowice na rok 2022 mają 
na celu 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 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 

środków finansowych na remonty. 
 
 



 

 

   ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 

Podstawa prawna działania. 

1. Uchwała Nr XVII/71/81 Gminnej Rady Narodowej w S
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.

2. 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. 

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 Sośn

 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 Sośni
 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 
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
 z dnia 01.07.2020 roku. 

 

ZATRUDNIENIE. 

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.

W ciągu roku zatrudniono 6 pracowników, zwolniono 

Absencja chorobowa – 961 dni. Pracownicy umysłowi

 

 

 

 

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 
a 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: 
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy. 

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: 

Uchwała Nr XXV/283/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

Uchwała Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Sośni
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 

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

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. 

961 dni. Pracownicy umysłowi- 275 dni, pracownicy fizyczni 686 dni.
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ośnicowicach z dnia 23 marca 1981 
roku w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej  

Decyzja Nr 35/81 Naczelnika Gminy w Sośnicowicach z dnia 1 kwietnia 1981 roku w sprawie 
a 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: 
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy.  

Status Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Uchwała Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach Nr XXIII/243/2009 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki 

Uchwała Nr XXV/283/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  
w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

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  

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  

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 

275 dni, pracownicy fizyczni 686 dni. 
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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; 
 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; 
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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 
 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; 
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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: 

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 2021 r. ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 
73 387 m3. Średnia dobowa ilość oczyszczonych 
ścieków wyniosła 201,06 m3/dobę. 
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Oczyszczalnia Sierakowice: 
W 2021 r. ilość ścieków oczyszczonych: 65 297 
m3. Średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków 
wyniosła 178,90 m3/dobę. 
 
Ścieki dowożone 
Oczyszczalnia Sośnicowice: 
W 2021 r. nie dowożono ścieków do oczyszczalni 
w Sośnicowicach. 
 
Oczyszczalnia Sierakowice: 
W 2021 r. ilość ścieków oczyszczonych: 6 981 m3. 
Średnia dobowa ilość oczyszczonych ścieków 
wyniosła 19,13 m3/dobę. 
 
PBOŚ  
Eksploatacja i  utrzymania 54 przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków  
– w Trachach – 7  szt. i w Tworogu Małym – 47 szt. 
W ramach eksploatacji w 2021 r. 
wypompowaliśmy z nich nadmiar osadu / ścieku 
w ilości 341,5 m3.  
 

4.Usługi w zakresie wywozu 
nieczystości stałych i płynnych 

W ciągu roku zebrano 1.617,55 m3 (323,51 Mg) 
odpadów i złożono je na składowisku odpadów 
komunalnych "Komart" w Knurowie. 
W 2021 roku odebrano łącznie 5.104 m3 
nieczystości płynnych przekazanych na 
Oczyszczalnie w Sierakowicach, Kuźni 
Raciborskiej oraz do PWIK w Gliwicach. 
W Punkcie zebrano: 
- elektrośmieci – 5,252 Mg; 
- odpady wielkogabarytowe – 41,06 Mg; 
- odpady ulegające biodegradacji – 0,56 Mg; 
- pobudowlane – 7,02 Mg; 
 
 
W ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano: 
- szkło – 340 m3 (12,92 Mg); 
- plastik – 30,08 m3 (6,6 Mg); 
- makulatura – 32,55 m3 (5,5Mg); 
- metale – 12,58 m3 (2,34 Mg); 
 

5. Obsługa obiektów sportowych i 
rekreacyjnych 
 

 W 2021 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; 
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 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 
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 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej dysponuje pięcioma autobusami, 
którymi świadczy usługę przewozu osób: 
- Solaris Urbino SGL VX50 – 2019 r., 96 miejsc, 
obecny stan licznika: 142 057 km; 
- Solaris Urbino SGL VX40 – 2019 r., 96 miejsc, 
obecny stan licznika: 139 818 km; 
- Man A01 SGL 3LE2 – 2001 r., 82 miejsca, obecny 
stan licznika: 853 223 km; 
- Mercedes – Benz Sprinter SGL 5AJ1 – 2011 r., 17 
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miejsc, obecny stan licznika: 600 504km; 
- Mercedes – Benz Sprinter SGL 1S71 – 2008 r., 19 
miejsc, obecny stan licznika: 678 071 km; 
- Dacia – Lodgy SGL 13471 – 2021 r., 7 miejsc, 
obecny stan licznika 8 932 km; 

 
W roku 2021 w ramach prowadzonej 

działalności transportowej samochody łącznie 
pokonały 228.800 kilometrów. Na usługi 
publicznego transportu zbiorowego na terenie 
gminy Sośnicowice przypadło 201.456 
kilometrów.  

Dowóz dzieci szkolnych realizowany na 
zlecenie Gminy Bierawa na trasie Sierakowice – 
Goszyce, Goszyce – Sierakowice wygenerował 
1.012,20 kilometrów.  

Świadcząc 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 autobusem marki Mercedes, 
przejechano 24.970 kilometrów, natomiast do 
placówek znajdujących się w Pyskowicach i 
Ziemięcicach od dnia 21 października do 31 
grudnia, samochodem osobowym marki Dacia 
5.403 kilometry. 

Ponadto zakład wykonuje dowóz osób 
starszych zamieszkałych na terenie naszej gminy 
do Dziennego Domu „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 
47.575 pasażerów. Stanowi to wzrost o 6.165 
osób w stosunku do roku 2020, w którym 
przewieziono 41.410 pasażerów. 
Ilość przewożonych pasażerów na poszczególnych 
liniach wyniosła odpowiednio: 
Linia nr 1 Sośnicowice – Rachowice  
- w dni robocze od poniedziałku do piątku – 
19.999 pasażerów, 
- w dni wolne oraz święta – 3.210 pasażerów. 
Linia nr 2 Sośnicowice – Bargłówka  
- w dni robocze od poniedziałku do piątku – 
18.450 pasażerów 
- w dni wolne oraz święta – 2.119 
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Finansowanie: 

Pismem l.dz. 2121/2020 z 11.10.2020r. przedłożono Burmistrzowi Sośnicowic projekt 
planu finansowego na 2021 rok.  

Plan finansowy zakładu  na 2021 rok został zatwierdzony 18.01.2021 roku przez 
dyrektora zakładu. Sporządzony został on w dziale przeważającym 900- gospodarka komunalna  
oraz rozdziale  90017- zakłady gospodarki komunalnej. Do planu tego sporządzono dwa 
załączniki, będące planami cząstkowymi prowadzonych  przez zakład działalności tj.:  

- nr 1 dział 900- gospodarka komunalna  
    rozdz. 90017- zakłady gospodarki komunalnej 
- nr 2 dział 700- gospodarka mieszkaniowa 
    rozdział 70001- zakłady gospodarki mieszkaniowej. 

Zarządzeniem  nr 26/2021 Burmistrza Sośnicowic z dnia 24.02.2021r. Dyrektor Zakładu 
został upoważniony do dokonywania  w ciągu roku budżetowego przeniesień planowanych 
wydatków (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych). Na podstawie powołanego upoważnienia 
dyrektor wydał  zarządzenia dokonujące zmiany w planie finansowym na 2021 rok. Zmian w 
budżecie dokonywano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji poszczególnych zadań 
gospodarczych.  

Po stronie przychodów plan finansowy został wykonany w 90,92%, zaś kosztów w  
90,65%.  Nie przekroczono planu finansowego po stronie kosztów. Zmiany w planie finansowym 
dokonane zostały w ramach posiadanych uprawnień. 

Ogółem przychody:                                                                                      9.264.858,87 zł 
 

   w tym: 
Przychody ze sprzedaży towarów i usług: 6.547.482,01 zł 
- czynsze z budynków administrowanych 810.660,92  zł 
- woda 1.113.768,42 zł 
- nieczystości stałe i płynne  484.729,54 zł 
- odprowadzanie ścieków 613.892,17 zł 
- usługi zlecone 2.303.537,03 zł 
- sprzedaż towarów 224.39 zł 
- transport publiczny 1.074.993,54 zł 
- opłaty śmieciowe z budynków administrowanych 145.676,00 zł 
 
Przychody finansowe i operacyjne: 2.717.376,86 zł 
- odsetki 3.141,98 zł 
- pozostałe przychody operacyjne   55.439,51 zł 
- pokrycie amortyzacji                                                                           2.658.795,37 zł 
 
Dotacje celowe: 69.960.50 zł 
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  69.960.50 zł 
 
Ogółem koszty: 9.487.633,62 zł 
 
    W tym: 
Koszty rodzajowe zgodnie z klasyfikacją budżetową:   6.734.769,16 zł 
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  14.076,45zł 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.488.544,59 zł 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 186.607,77 zł 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 473.232,37 zł 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 58.725,99 zł 
§ 4140  wpłaty na PFRON 68.809,00 zł 



 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 zakup energii 
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4360 opłaty za usługi tel. 
§ 4390  opł. za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
§ 4410 podróże służbowe 
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia, znaczki skarbowe)
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam.
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j. sam. Ter.
§ 4530 podatek VAT 
§ 4610 koszty postępowania sądowego 
§ 4700 szkolenie pracowników
§ 6070 wydatki inwestycyjne 
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne
 
 
Inne koszty: 
- pozostałe koszty operacyjne 
- odpisy amortyzacyjne 
 
WYNIK FINANSOWY 
Obciążenie wyniku finansowego:
- podatek dochodowy od osób prawnych
 
Wynik finansowy netto : 
 
W 2021 r. Zakład otrzymał i wykorzystał dotację celową w wysokości: 69.960,50zł do zakupu 
samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu maksymalnie 9 osób.  Inwestycja ta mi
na celu usprawnić zadanie polegające na dowożeniu dzieci do szkół.

 
   
V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, STRATEGII, PROGRAMÓW
 

 
 

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013

 

Według teorii J. Hausner strategia rozwoju określana jest j
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 os
wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju 
społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy 
Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, org
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.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  

 
§ 4270 zakup usług remontowych 

p usług zdrowotnych 
§ 4300 zakup usług pozostałych  (transportowe, telefoniczne, kominiarskie) 

 
opł. za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 

 
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia, znaczki skarbowe) 
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
§ 4480 podatek od nieruchomości 
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. Terytorialnego 
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j. sam. Ter. 

 
§ 4610 koszty postępowania sądowego  
§ 4700 szkolenie pracowników 

 
wydatki na zakupy inwestycyjne 

 
 

 

  strata: 222.774,75 zł
Obciążenie wyniku finansowego: 

odowy od osób prawnych 

 strata: 225.111,75zł

W 2021 r. Zakład otrzymał i wykorzystał dotację celową w wysokości: 69.960,50zł do zakupu 
samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu maksymalnie 9 osób.  Inwestycja ta mi
na celu usprawnić zadanie polegające na dowożeniu dzieci do szkół. 
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Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013-2025 

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 długofalowy proces wytyczania i os
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 
dostosowania się do standardów europejskich. 
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 212.670,00 zł 
  1.116.444,66 zł 

  356.300,68 zł 
  227.654,58 zł 

  7.153,00 zł 
 707.929,09 zł 

  22.814,70 zł 
 63.446,81 zł 

 25 305,84 zł 
 311.810,19 zł 

  72.627,12 zł 
 32.813,00 zł 

 11 005,00 zł 
 137.701,19 zł 

 4.440,80 zł 
 2.712,11zł 

 6.165.00 zł 
 91.550,65 zł 

 34.228,57 zł 

 2.752.864,46 zł  
 58.842,27 zł 

  2.694.022,19 zł 

strata: 222.774,75 zł 
 2.337,00 zł 

 2.337,00 zł 

strata: 225.111,75zł 

W 2021 r. Zakład otrzymał i wykorzystał dotację celową w wysokości: 69.960,50zł do zakupu 
samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu maksymalnie 9 osób.  Inwestycja ta miała 

. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, STRATEGII, PROGRAMÓW 

ako „koncepcja działania 
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego 

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 
anizacyjnych i finansowych 

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



 

„Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013
prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem 
strategicznym  
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.

Obszary strategiczne wyszczególnione w ramach strategii,
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

 

 

 

 

woju 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. 
trategii 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 siebie równoważne i uzupełniające się:

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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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. 
trategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy oraz 

skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 

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. 

e równoważne i uzupełniające się: 
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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 

urzeczywistnienia wyodrębniono 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 organizacyjnej 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. Zarządzanie 

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 SOŚNICOWICE NA LATA 2013-2025

  

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

 
 

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

•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

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

W RAMACH REALIZACJI CELÓW ZREALIZOWANO DO 2020 ROKU: 

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

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

28 

 

rategii nie nazwano konkretnych działań realizacyjnych, wyznacza natomiast kierunki, 

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

Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”Przystąpienie do klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”
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5.2. Program rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016 – 2023 (lokalny program 
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 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 

Pomoc Techniczna 2014-2020 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 

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 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 

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, 

wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja 

problemów społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych i środowiskowych, z 

uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy.  

Za obszar rewitalizowany uznano Miasto Sośnicowice. Obszar rewitalizowany obejmuje 

powierzchnię 8,17 km2 (przyjęto, że Miasto Sośnicowice zostanie objęte częściowo 

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 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 
 
Promocja zdrowego stylu życia
 
O siebie dbamy − środowiska nie  
zanieczyszczamy 
 
Utworzenie mini stref integracji społecznej 
w Sośnicowicach 

Projekty rewitalizacyjne: 

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane 
końca 2021 oraz realizowane nadal:
 

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej 

Poradnictwo specjalistyczne w szkołach  

Dyżur psychologa dla osób dotkniętych  

tyki 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 

j przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej, przystosowanej do 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – budowa 

Promocja zdrowego stylu życia 

środowiska nie  

Utworzenie mini stref integracji społecznej 

 
 
 
 
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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Projekty rewitalizacyjne zrealizowane do 
końca 2021 oraz realizowane nadal: 

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej 

wo 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 

enu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – integracja 
ramach lokalnej wspólnoty 

otwartej przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej, przystosowanej do 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  
Sośnicowicach – budowa 
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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 
 

 
 
 
 
Klub tradycji śląskiej 
 
Stworzenie kompleksowego systemu  
publicznego transportu zbiorowego poprzez 
poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt uzupełniający: 
 
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
ściekowej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VI. EKOLOGIA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO. 

 

SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK  

I. EKOLOGIA 

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 2021 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 2021 wynosił 15 018,30,- zł.  
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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 2021 
wynosił  955,02  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 wystąpiła 
jednokrotna konieczność interwencji. Koszt w roku 2021 wynosił 1206,72 zł. 

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. 
W ciągu roku Pogotowie Leśne odebrało: ranną sarnę i zająca. Koszt usług w 2021r.  wnosił 
5.412,00 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 814,60 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 2021 realizowano modernizację źródeł ciepła w 89 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 2012-2021 zrealizowanych 
zostało 340 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 Urzędu 
Marszałkowskiego.  

8. Przeprowadzono nabór wniosków wśród mieszkańców Gminy zainteresowanych wymianą 
pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych oraz usunięciem odpadów 
azbestowych zdeponowanych na terenie posesji. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców 
przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z 
WFOŚiGW w Katowicach.  

9. Na podłożu umowy z WFOŚiGW zorganizowano prace polegające na „demontażu, odbiorze i 
transporcie do miejsca unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 
obiektów budownictwa indywidualnego z terenu gminy”. 
W ramach realizacji zadania zdemontowano i usunięto pokrycie dachowe wykonane z 
wyrobów zawierających azbest z 4 budynków mieszkalnych i 11 budynków gospodarczych 
oraz usunięto odpady azbestowe zdeponowane na 11 nieruchomościach z terenu Gminy. 
Łączna ilość usuniętych i przekazanych do utylizacji odpadów azbestowych wyniosła 58,04 
tony za łączną kwotę 64.940,34 zł. Koszt realizacji zadania został sfinansowany z dotacji 
WFOŚiGW w wysokości 4.538,00 zł oraz ze środków Gminy w wysokości 60.402,34 zł.    

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: 
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 wszczęto 2 sprawy. oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie dotyczącej wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a następnie wydano 2 decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 1 decyzje odmawiającą wszczęcia 
postępowania.  

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

11.  Informowano mieszkańców o obowiązujących przepisach dotyczących wycinki drzew 
i krzewów, a szczególnie o zmianie przepisów. Wszczęto 103 sprawy na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody, przeprowadzono 18 postępowań zakończonych wydaniem decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew, a także przyjęto i zweryfikowano 77 zgłoszeń osób 
fizycznych dotyczących usunięcia drzew oraz 8 zgłoszeń wywrotów i złomów.  

12.  Sporządzono 7 wniosków skierowanych do Starosty Powiatowego w Gliwicach w celu 
uzyskania decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenów gminnych  

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 83.254,17 zł.   

14. Zlecono przeprowadzenie koszenia traw i chwastów wskazanych działek gminnych (4,80ha 
jednokrotnie, 2,80 ha dwukrotnie), działek gminnych zabudowanych ( 1,34 ha – 
czterokrotnie). Ponadto wykoszono parking i działki przyległe do OSiRu w Sośnicowicach a 
także inne tereny gminne zgodnie z potrzebami np. przy ul. Powstańców, droga do 
cmentarza żydowskiego, pod płotem cmentarza pry ul. Przemysłowej, teren strefy 
ekonomicznej). Koszenie przeprowadzono na łącznej powierzchni około 10,67 ha z tym ze 
po zliczeniu wielokrotności koszenia powierzchnia koszona wyniosła 13,55 ha 
wydatkowano na ten cel 66 761,-0zł.  

15.  Zlecono posprzątanie dzikich wysypisk w Kozłowie, Trachach i Smolnicy (koszt 7.610,87 
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. 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. 

18. 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. 

19. Pokrywane były koszty utrzymania szaletu miejskiego - koszt 11.853,28 zł 

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

II. 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.: 
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 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. 
 
 

 
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 2021/2022.   

 
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 
Ład przestrzenny 

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. 

Gmina Sośnicowice  posiada   Studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sośnicowice przyjęte przez Radę Miejską w Sośnicowicach uchwałą Nr 
XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 listopada 2013 r. oraz uchwałą 
zmieniającą Nr XXIX/230/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 stycznia 2021r. w 
sprawie uchwalenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice" -  Ostatnia zmiana 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). 

Zgodnie z oceną aktualności  Studium i MPZP z listopada 2018r. , 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.    
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Zlecono nową ocenę aktualności Studium i MPZP wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta i gminy Sośnicowice wraz z oceną postępów w opracowaniu planów 
miejscowych oraz opracowaniem wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych w 
nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o 
których mowa w art. 57 ust.1-3 i art.67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego - termin 
wykonania luty 2022r.  

 

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. 
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Poprawa dostępności do poszczególnych obiektów zabytkowych poprzez udostępnienie 
obiektów dla zwiedzających w ścisłej współpracy z właścicielami obiektów (parafiami). 

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 
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umieszczone oraz oznakowanie zabytków, aby swą estetyką i formą zachęcały do odwiedzenia 
tych miejsc. 

Organizowanie bądź współorganizowanie konferencji popularnonaukowych propagujących 
dziedzictwo kulturowe gminy. 

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. 

 

 

W 2021 r. nie udzielono żadnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Sośnicowice, z uwagi na brak 
wniosków o udzielenie wskazanej dotacji. 

 



 

 
 

   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 Burmistrz
Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską
sposób określony uchwałami. 

 
Rada Miejska w Sośnicowicach obradując w 20
nadzwyczajnych (w tym w  trybie zdalnym odbyło się 7 sesji) 

Prace Komisji w 2021 r.  :   

Komisja 
Budżetu:  

 

Komisja Spraw 
Społecznych

12  posiedzeń 
Komisji Budżetu 
Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego  

12 posiedzeń 
Komisji Spraw 
Społecznych

 

W 2021 roku podjęto i wykonano 
 22 uchwał było związanych z budżetem gminy na 2020 rok.
 22 uchwał dotyczyło Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 202

2031. 
 6 uchwał było związanych z odpadami komunalnymi.
 1 uchwała dotyczyła Zmiany Studium U

Przestrzennego. 
 4 uchwał było związanych z pomocą finansową dla powiatu Gliwickiego.
 9 uchwał dotyczyło skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej

 oraz 2 uchwały dotyczące petycji 
 2 uchwały dotyczyły przyjęcia Gminnych Programó

Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 1 uchwała dot. Zaciągnięciem Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

w Katowicach. 
 3uchwały były związane z podatkiem 
 1 uchwał dotyczyło dota
 3 dot. nadania nazwy ulicy
 3 związane z przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

 
 
 
 
 
 

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 

ożone 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 ses
trybie zdalnym odbyło się 7 sesji) podjęła łącznie 

Komisja Spraw 
Społecznych 

Komisja 
Rewizyjna:  

 

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji: 

posiedzeń 
Komisji Spraw 
Społecznych 

5 posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 
oraz 4 kontrole 
Komisji Rewizyjnej.  
 

4  posiedzeń Ko
Wniosków i Petycji
 

roku podjęto i wykonano 86 uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach, w tym
uchwał było związanych z budżetem gminy na 2020 rok. 
uchwał dotyczyło Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 202

uchwał było związanych z odpadami komunalnymi. 
1 uchwała dotyczyła Zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 

uchwał było związanych z pomocą finansową dla powiatu Gliwickiego.
uchwał dotyczyło skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej 

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

Zaciągnięciem Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

uchwały były związane z podatkiem  
uchwał dotyczyło dotacji celowych. 

3 dot. nadania nazwy ulicy 
3 związane z przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
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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:  

 
posiedzeń Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  

icowicach, w tym m.in. : 

uchwał dotyczyło Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-

warunkowań i Zagospodarowania 

uchwał było związanych z pomocą finansową dla powiatu Gliwickiego. 

w związanych z Profilaktyką i 
Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Zaciągnięciem Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

3 związane z przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
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XXIX/229/2021 27.01.2021 
udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sośnicowicach. 

XXIX/230/2021 27.01.2021 
uchwalenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Sośnicowice” 

XXIX/231/2021 27.01.2021 

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.“ 

XXIX/232/2021 27.01.2021 

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.” 

XXIX/233/2021 27.01.2021 

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.” 

XXIX/234/2021 27.01.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXIX/235/2021 27.01.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 

       

XXX/236/2021 16.02.2021 
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sośnicowice”. 

XXX/237/2021 16.02.2021 

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. 

XXX/238/2021 16.02.2021 
przyjęcia do realizacji zadania przy drodze powiatowej na 

terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Powiat 
Gliwicki. 

XXX/239/2021 16.02.2021 
przyjęcia do realizacji zadania przy drodze powiatowej na 

terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Powiat 
Gliwicki. 

XXX/240/2021 16.02.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXX/241/2021 16.02.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 
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XXXI/242/2021 10.03.2021 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2022 roku. 

XXXI/243/2021 10.03.2021 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sośnicowicach do  załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. 

XXXI/244/2021 10.03.2021 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, 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. 

XXXI/245/2021 10.03.2021 
Projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sośnicowice”. 

XXXI/246/2021 10.03.2021 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sośnicowice w 2021 r.” 

XXXI/247/2021 10.03.2021 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

XXXI/248/2021 10.03.2021 
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

XXXI/249/2021 10.03.2021 

zmiany uchwały nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia  

aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Sośnicowice  na lata 2018- 2022”. 

XXXI/250/2021 10.03.2021 uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

XXXI/251/2021 10.03.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXI/252/2021 10.03.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2021-2030. 

      

XXXII/253/2021 28.04.2021 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 
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XXXII/254/2021 28.04.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXII/255/2021 28.04.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 

      

XXXIII/256/2021 26.05.2021 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. 

XXXIII/257/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Przedszkola w 

Bargłówce. 

XXXIII/258/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Przedszkola w 

Kozłowie. 

XXXIII/259/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Przedszkola w 

Sierakowicach. 

XXXIII/260/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Przedszkola w 

Smolnicy. 

XXXIII/261/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola w 

Sośnicowicach. 

XXXIII/262/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Bargłówce. 

XXXIII/263/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Kozłowie. 

XXXIII/264/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Sierakowicach. 

XXXIII/265/2021 26.05.2021 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Juliusza Rogera  w Sośnicowicach. 

XXXIII/266/2021 26.05.2021 

zmiany uchwały nr XIX/ 157/2020 Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji  „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Sośnicowice”. 

XXXIII/267/2021 26.05.2021 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach za 2020 r.  

XXXIII/268/2021 26.05.2021 
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
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XXXIII/269/2021 26.05.2021 

określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w 

posiadaniu Miejsko Gmino Ośrodka Zdrowia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnicowicach, dla 

którego podmiotem tworzącym jest Gmina Sośnicowice. 

XXXIII/270/2021 26.05.2021 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sośnicowice w 2021r.” 

XXXIII/271/2021 26.05.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXIII/272/2021 26.05.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 
      

XXXIV/273/2021 30.06.2021 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Sośnicowic. 

XXXIV/274/2021 30.06.2021 
zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Gminy oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 

XXXIV/275/2021 30.06.2021 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 
2020. 

XXXIV/276/2021 30.06.2021 nadania nazwy ulicy. 

XXXIV/277/2021 30.06.2021 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Sośnicowice.” 

XXXIV/278/2021 30.06.2021 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów 

komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz 
górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

XXXIV/279/2021 30.06.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXIV/280/2021 30.06.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 

    
 

XXXV/281/2021 19.08.2021 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice 

XXXV/282/2021 19.08.2021 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sośnicowice w 2021 r.” 
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XXXV/283/2021 19.08.2021 
uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Sośnicowice na lata 2021 – 
2025” 

XXXV/284/2021 19.08.2021 
zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

XXXV/285/2021 19.08.2021 

zmiany uchwały nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach z dnia 10 grudnia 2015r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 poz. 7112 ze zm.) 

XXXV/286/2021 19.08.2021 
określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie 

Sośnicowice w roku szkolnym 2021/2022. 
XXXV/287/2021 19.08.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXV/288/2021 19.08.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 
       

XXXVI/289/2021 29.09.2021 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji 

przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami  

XXXVI/290/2021 29.09.2021 

określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w 

posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sośnicowicach 

XXXVI/291/2021 29.09.2021 nadania nazwy ulicy. 
XXXVI/292/2021 29.09.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXVI/293/2021 29.09.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2021-2030. 

    
 

XXXVII/294/2021 27.10.2021 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

XXXVII/295/2021 27.10.2021 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2022. 

XXXVII/296/2021 27.10.2021 
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sośnicowice. 

XXXVII/297/2021 27.10.2021 
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

Sośnicowice. 

XXXVII/298/2021 27.10.2021 uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie.  
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XXXVII/299/2021 27.10.2021 

wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47 
przy ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich na rzecz jej najemców 

oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży.  

XXXVII/300/2021 27.10.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXVII/301/2021 27.10.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 

XXXVII/302/2021 27.10.2021 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

dofinansowanie działalności Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.  

      

XXXVIII/303/2021 24.11.2021 zmiany nazwy ulicy. 

XXXVIII/304/2021 24.11.2021 
określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 

zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej 
rodziny repatrianta przez Gminę Sośnicowice. 

XXXVIII/305/2021 24.11.2021 
ustalenia zasad i wysokości diet oraz wysokości zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sośnicowice. 

XXXVIII/306/2021 24.11.2021 zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach i zwrotu  kosztów podróży służbowych. 

XXXVIII/307/2021 24.11.2021 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic. 

XXXVIII/308/2021 24.11.2021 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2022 – 2024. 

XXXVIII/309/2021 24.11.2021 
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

Sośnicowice. 

XXXVIII/310/2021 24.11.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXVIII/311/2021 24.11.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 

na lata 2021-2030. 

XXXVIII/312/2021 24.11.2021 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021. 

    
 

XXXIX/313/2021 20.12.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

XXXIX/314/2021 20.12.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice 
na lata 2021-2031. 

 
 



 

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

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program 
przeciwdziałania narkomanii
 
 
 
     W dniu 28.10.2020 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” (Uchwała                            nr 
XXIV/198/2020) oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkoma
nr XXIV/199/2020). 
     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 styczniu 2021 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 2021
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku wszystkich z nich podjęto czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu w placówce leczenia uzależnienia
specjalistą psychiatrą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień Komisja postanowiła skierować 
uczestników postępowania na badanie biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia i 
wskazania rodzaju leczenia odwykoweg
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      w Sośnicowicach 
skierowała do Sądu Rejonowego w Gliwicach 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania 
się leczeniu odwykowemu.       
     W lutym 2021 r. dyrektorzy szkół podstawowych złożyli do Burmistrza Sośnicowic wnioski o 
dofinansowanie realizacji zadań w 1 półroczu 2021 r. w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Wnioski te zawierał
treści nazwę zadania, jego łączny plan wydatków z wyszczególnieniem paragrafów. Kolejno po 
akceptacji złożonych wniosków, zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nastąpiło 
wydatków między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice
Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach, 
podstawowych. Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic Nr 27/2021 z dnia 25.02.2021 r. w 1 
półroczu zwiększono szkołom wydatki  w następujący sposób:

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 
PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program 
omanii 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” (Uchwała                            nr 
XXIV/198/2020) oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” (Uchwała 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powołana została 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA).
W styczniu 2021 r. zawarto na okres 12 miesięcy umowę z psychologiem na pełnienie 

dyżurów w punkcie konsultacyjnym w Sośnicowicach dla osób uzależnionych od środków 
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 ilości p

dla osób z problemem alkoholowym     11 
dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym 14  
dla osób doznających przemocy w rodzinie    12 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie    10 

Członkowie GKRPA w Sośnicowicach w 2021 r. przeprowadzili rozmowy z 8 osobami 
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku wszystkich 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 
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 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania 

 
W lutym 2021 r. dyrektorzy szkół podstawowych złożyli do Burmistrza Sośnicowic wnioski o 

dofinansowanie realizacji zadań w 1 półroczu 2021 r. w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Wnioski te zawierał
treści nazwę zadania, jego łączny plan wydatków z wyszczególnieniem paragrafów. Kolejno po 
akceptacji złożonych wniosków, zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nastąpiło 
wydatków między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice poprzez zmnie

ędzie Miejskim w Sośnicowicach, a zwiększenie ich we wnioskujących szkołach 
podstawowych. Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic Nr 27/2021 z dnia 25.02.2021 r. w 1 
półroczu zwiększono szkołom wydatki  w następujący sposób: 
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Miejska w Sośnicowicach uchwaliła „Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” (Uchwała                            nr 

nii na rok 2021” (Uchwała 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powołana została 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach (GKRPA). 
W styczniu 2021 r. zawarto na okres 12 miesięcy umowę z psychologiem na pełnienie 

dyżurów w punkcie konsultacyjnym w Sośnicowicach dla osób uzależnionych od środków 
i ich rodzin, udzielania wsparcia indywidualnego osobom uzależnionym                         

i współuzależnionym, doświadczającym przemocy (w tym dzieci i młodzieży). W ramach 
informacyjnego udzielono następującej ilości porad: 

r. przeprowadzili rozmowy z 8 osobami 
uzależnionymi od alkoholu. W przypadku wszystkich z nich podjęto czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

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

o. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych badań 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      w Sośnicowicach 
skierowała do Sądu Rejonowego w Gliwicach 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania 

W lutym 2021 r. dyrektorzy szkół podstawowych złożyli do Burmistrza Sośnicowic wnioski o 
dofinansowanie realizacji zadań w 1 półroczu 2021 r. w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Wnioski te zawierały w 
treści nazwę zadania, jego łączny plan wydatków z wyszczególnieniem paragrafów. Kolejno po 
akceptacji złożonych wniosków, zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nastąpiło przeniesienie 

poprzez zmniejszenie ich w 
a zwiększenie ich we wnioskujących szkołach 

podstawowych. Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic Nr 27/2021 z dnia 25.02.2021 r. w 1 
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- Szkoła Podstawowa w Bargłówce: 
851    85154    §4210   2 700,00 
851    85154    §4300      800,00 

- Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 
851    85154    §4210   1 200,00 

- Szkoła Podstawowa w Sierakowicach: 
851    85154    §4210   1 900,00 

- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach: 
851    85154    §4210   6 150,00 

Uchwałą Burmistrza Sośnicowic Nr XXXVI/292/2021 z dnia 29.09.2021 r. w 2 półroczu 
zwiększono szkołom wydatki w następujący sposób: 
- Szkoła Podstawowa w Bargłówce: 

851    85154    §4210   3 000,00 
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 

851    85154    §4210      400,00 
- Szkoła Podstawowa w Sierakowicach: 

851    85154    §4210   1 500,00 
- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach: 

851    85154    §4210   4 550,00 
Powyższe wydatki szkoły podstawowe zrealizowały m.in. na zajęcia świetlicy środowiskowej, 
Gminny Turniej Piłki Nożnej, Dzień Szkoły Bez Przemocy, Szkolną Olimpiadę Sportową, 
Europejski Dzień Sportu, Tydzień Zdrowego Stylu Życia, 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.         
     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 354 przedszkolaków materiałów 
na warsztaty plastyczne i książek, które będą wykorzystywane w wielu programach 
edukacyjnych. 
     W ramach podniesienia kwalifikacji w dniu 08.09.2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie 
dla GKRPA pn. „Zasady pracy w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. 
     W dniu 08.09.2021 r. przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców 
napojów alkoholowych pn. „Świadomy Przedsiębiorca – Odpowiedzialny Sprzedawca”. 
Uczestnicy szkolenia poznali zasady oraz warunki prowadzenia sprzedaży napojów 
alkoholowych, zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców sprzedających alkohol przez 
upoważnionych członków GKRPA oraz odpowiedzialność administracyjno-karną za złamanie 
przepisów prawa w zakresie sprzedaży i podawania alkoholu. 
     W dniu 24.09.2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie „Lokalne rozwiązania systemowe – 
interdyscyplinarna praktyka pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”.                      
W szkoleniu uczestniczyło 14 osób. Głównym jego celem było podniesienie skuteczności pracy 
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz dostarczenie wiedzy                                    i 
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umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, 
interwencyjnymi i profilaktycznymi z zakresu specyfiki lokalnych rozwiązań systemowych oraz 
wykorzystywania ich potencjału do pracy z klientami uwikłanymi w zjawisko przemocy                  
w rodzinie.      
     Celem pogłębienia wiedzy zakupiono specjalistyczne publikacje dla członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
     Na okres od 04.10.2021 r. do 17.12.2021 r. zawarto z 6 nauczycielami szkół podstawowych 
umowy na prowadzenie zajęć świetlicowych w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin 
tygodniowo. Z ww. zajęć w 2 półroczu 2021 roku skorzystało: 
- w Szkole Podstawowej w Bargłówce 15 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej w Kozłowie 12 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 52 uczniów, 
- w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach 10 uczniów.  
     W czwartym kwartale 2021 r. odbyło się 13 warsztatów profilaktycznych z zakresu 
profilaktyki narkomanii i dopalaczy dla młodzieży szkół podstawowych, w których 
uczestniczyło: 
- 75 uczniów Szkoły Podstawowej w Bargłówce (3 warsztaty), 
- 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Kozłowie (3 warsztaty), 
- 130 uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowicach (3 warsztaty), 
- 109 uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach (4 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. 
     Otrzymane w 2 półroczu 2021 r. środki pochodzące z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy 
napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml tzw. 
„małpkowe” szkoły podstawowe przeznaczyły na zakup sprzętu na pozalekcyjne zajęcia 
sportowe. 
     W ramach udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym odbył się cykl 3 warsztatów integracyjnych  o 
charakterze profilaktycznym na podstawie złożonej przez Fundację Rozwoju Lokalnego 
„AMożeByTak!” z siedzibą w Rachowicach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego. 
Warsztaty pn. „Magia Sąsiedzkich Świąt” zostały zrealizowane w okresie od 15.11. do 
04.12.2021 r. dla pełnoletnich mieszkańców sołectwa Rachowice. Celem projektu było 
zastosowanie zapobiegającej pozytywnej profilaktyki uniwersalnej adresowanej do ww. grupy, 
bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych i 
innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Udział w warsztatach dał możliwość odbudowania 
relacji mocno nadszarpniętych i utraconych m.in. w związku z ciężkim okresem izolacji podczas 
pandemii, która miała niebezpieczny wpływ na wzrost ryzyka uzależnienia od alkoholu w 
przysłowiowych czterech ścianach własnego domu. 
     W 2021 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                                   



 

do przeprowadzenia w br. kontroli przedsiębiorców w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
     W wyniku analizy zgodności lokaliz
pozytywnie zaopiniowała 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
 Mnogość działań Gminnej Komisji Rozwiąz
w 2021 roku wskazuje na potrzebę jej funkcjonowania.
 

Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 
 
 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałan
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, gminnyc
alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie.
 
 

                         POMOC SPOŁECZNA
 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej pa
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
integracji ze środowiskiem.  

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

Z pomocy społecznej w roku 2021 skorzystało 99 rodzin (liczba osób w tych rodzinach wyniosła 
194). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 
jednocześnie powodami ubiegania się o po
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo                   
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Realizacja świadczeń w poszczególnych formach pomocy kształt

do przeprowadzenia w br. kontroli przedsiębiorców w punktach sprzedaży napojów 

W wyniku analizy zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych Komisja 
pozytywnie zaopiniowała 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

Mnogość działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
rzebę jej funkcjonowania. 

Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  

ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ośrodek zapewniał obsługę 
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

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 

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

uzasadniających udzielenie pomocy.  

Z pomocy społecznej w roku 2021 skorzystało 99 rodzin (liczba osób w tych rodzinach wyniosła 
194). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 
jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były: niepełnosprawność, ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo                   
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Realizacja świadczeń w poszczególnych formach pomocy kształtowała się następująco:
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Z pomocy społecznej w roku 2021 skorzystało 99 rodzin (liczba osób w tych rodzinach wyniosła 
194). Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a 
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owała się następująco: 
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Rodzaj świadczenia 

 
Rok 2021 

 

Liczba 
osób/rodz

in 

Liczba 
świadcz

eń 

Kwota świadczeń (w zł) 

Zasiłki stałe 6 50 20 973 

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

5 48   1 829 

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

19 70 12 250 

     

Zasiłki celowe i specjalne celowe 16 48                   18 818 

Zasiłki okresowe 19 65 20 024 

Usługi opiekuńcze 10 1 190 21 854 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla 
osób               z zaburzeniami 
psychicznymi)         

1 120   5 711 

Odpłatność gminy za pobyt jej 
mieszkańców  w domach pomocy 
społecznej 

8 84 258 211 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu  sprawowania opieki przyznane 
przez sąd 

19 262   29 711 

 

 

Łącznie na świadczenia z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 367 587,00zł,  
z czego: ze środków własnych gminy 281 929,00zł, z budżetu państwa 85 658,00zł.     

Na przestrzeni kilku lat zauważyć można spadek liczby mieszkańców gminy korzystających ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 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).  

Wśród korzystających z pomocy więcej jest osób samotnie gospodarujących, mniej rodzin. 
Problemem, który będzie narastał to starzejące się społeczeństwo i brak możliwości 
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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. Zwiększa się również liczba rodzin z 
problemami wychowawczymi i rodzinnymi. 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. 

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 2021 roku pomocą asystenta objętych było 13 rodzin (30 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 2021 roku 4 dzieci umieszczonych było w pieczy zastępczej. Wydatki gminy związane              
z opieką i wychowaniem dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 22 322,45 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 24 rodzinom. Koszt realizacji zadań wynikających z ustawy wyniósł 
351,41zł. 
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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. 
Realizacja świadczeń przestawia się następująco: 

Rodzaj świadczenia Rok 2021 
 

Liczba 
świadczeń  

 
Kwota świadczeń (w zł)  

 
Zasiłki rodzinne  

 
2 978   

 
341 945 

 
Dodatki do zasiłków rodzinnych 

 
1 831 

 
201 400 

 
Zasiłek pielęgnacyjny 

 
2 109 

 
455 207 

 
Świadczenie pielęgnacyjne 

 
   403 

 
793 749 

 
Jednorazowa zapomoga               z tytułu 
urodzenia dziecka 

 
   37 

 
37 000 

 
Świadczenie rodzicielskie 

 
 153 

 
143 685 

Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za niektóre osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

Realizacja świadczeń przestawia się następująco: 

Rodzaj świadczenia Rok 2021 
 

Liczba świadczeń  
 
Kwota świadczeń (w zł)  

 
Składki na ubezpieczenia społeczne  

 
238 

 

 
117 432 

 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne  

 
89 

 
15 788 

 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych: 1 972 986 zł. 
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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. 
Liczba świadczeń wyniosła: 358 
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 28 
Kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych: 132 031 zł. 
 

Świadczenia wychowawcze  

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez 
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  
Liczba świadczeń wychowawczych: 19 914 
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych: 9 899 988 zł. 
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego: 1096 (liczba dzieci: 1831) 
 

Dodatek mieszkaniowy  
 
Dodatek mieszkaniowy to pomoc na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. 
Jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki: 

1. posiadają tytuł prawny do lokalu; 
2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe; 
3. spełniają kryterium dochodowe. 

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną              
do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła do 
dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału.  

Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (wraz ryczałtem) obejmuje okres 6 miesięcy. 

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało: 30 rodzin na łączną kwotę: 34 083,99 zł. 

Dodatek energetyczny 

 

 Dodatek energetyczny przysługuje osobie lub rodzinie pod warunkiem przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Osoba musi się wykazać aktualną decyzją o przyznaniu dodatku 
mieszkaniowego oraz umową z zakładem przesyłającym energię elektryczną. Dodatek 
przyznawany jest na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego. 

Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób/rodzin na kwotę 1 926,79 zł (w tym koszt obsługi 
zadania 2% - 37,98 zł). 

 

 

 

 



 

   

    GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny (na lata 2019
jest utworzenie  spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnia
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 Pr
biologicznej. Do głównych zadań związanych z osiągnięciem w/w celów należało między innymi:
1. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo
- wspieranie rodzin w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej 
ulotki, pogadanki, informacje); 
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę                            
realizatorzy: szkoły, MGBP, kluby sportowe (zajęcia sportowe);
- współpracę z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem 
sądowi; 
- pomoc specjalistyczną – realizatorzy: Poradnie Psychologiczno
oświatowe, OPS, Punkt Konsultacyjny (pomoc psychologiczna i prawna).
2. Poprawa jakości życia, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego:
- udzielanie pomocy finansowej rodzinom 
- dożywianie dzieci i młodzieży 
3. Zapewnienie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie:
- zapewnienie poradnictwa m.in. psychologicznego, prawnego i socjaln
interwencji w sytuacjach kryzysowych 
kuratorzy sądowi; 
- działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych kryzysem (w tym uzależnionych                           
i ich rodzin) oraz specjalistyczne poradnictwo 
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 
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
MGBP, organizacje - (zajęcia sportowe);
- egzekwowanie zakazu dyst
z obowiązującymi przepisami –
5.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom:
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (pomagających rodzinie) 
placówki oświatowe, OPS (udział w szkoleniach, konferencjach itp.). 
Niektóre z zadań/złożeń nie były realizowane ze względu na stan epidemii                                    
(np. zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 
przez szkoły, zajęcia kulturalne organizowane przez MGBP).
 

W 2021 roku zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej realizowane były przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych Ośrodka Pomoc
Społecznej w Sośnicowicach. 
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

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny (na lata 2019
jest utworzenie  spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnia

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 
biologicznej. Do głównych zadań związanych z osiągnięciem w/w celów należało między innymi:
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 (poprzez 
 

nizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę                            
realizatorzy: szkoły, MGBP, kluby sportowe (zajęcia sportowe); 

współpracę z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem 

realizatorzy: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, placówki 
oświatowe, OPS, Punkt Konsultacyjny (pomoc psychologiczna i prawna). 
2. Poprawa jakości życia, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego: 

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 socjaln

interwencji w sytuacjach kryzysowych – realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, Policja, 

działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych kryzysem (w tym uzależnionych                           
pecjalistyczne poradnictwo – realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, 

GKRPA, (programy profilaktyczne, plakaty, ulotki).  
4. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyki i edukacji rodzin w tym szczególnie dzieci                                      

programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży – realizatorzy: szkoły, GKRPA;
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – realizatorzy: szkoły, kluby sportowe, 

(zajęcia sportowe); 
egzekwowanie zakazu dystrybucji alkoholu wśród młodego pokolenia zgodnie  

– realizatorzy: GKRPA. 
5.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (pomagających rodzinie) 
placówki oświatowe, OPS (udział w szkoleniach, konferencjach itp.).  
Niektóre z zadań/złożeń nie były realizowane ze względu na stan epidemii                                    
(np. zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - ferie zimowe i letnie organizowane 
przez szkoły, zajęcia kulturalne organizowane przez MGBP). 

W 2021 roku zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej realizowane były przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych Ośrodka Pomoc

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
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Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny (na lata 2019-2021)                             
jest utworzenie  spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania                 

Pierwszym celem Programu jest to, aby dziecko mogło się rozwijać w rodzinie naturalnej, 
ót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej. Do głównych zadań związanych z osiągnięciem w/w celów należało między innymi: 

prawidłowego funkcjonowania                   
realizatorzy OPS, GKRPA; 

realizatorzy: GKRPA, OPS (poprzez 

nizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreację i kulturę                            

współpracę z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem – OPS,  kuratorzy 

Pedagogiczne, placówki 

 

realizatorzy: samorząd gminny, placówki oświatowe. 

zapewnienie poradnictwa m.in. psychologicznego, prawnego i socjalnego oraz wczesnej 
realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, Policja, 

działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych kryzysem (w tym uzależnionych                           
realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny, OPS, 

4. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyki i edukacji rodzin w tym szczególnie dzieci                                      

realizatorzy: szkoły, GKRPA; 
realizatorzy: szkoły, kluby sportowe, 

rybucji alkoholu wśród młodego pokolenia zgodnie   

5.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom: 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (pomagających rodzinie) – realizatorzy: 

Niektóre z zadań/złożeń nie były realizowane ze względu na stan epidemii                                    
mowe i letnie organizowane 

W 2021 roku zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej realizowane były przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Pracownicy monitorowali rodziny, w których występuje problem niewydolności opiekuńczo 
wychowawczej, trudna sytuacja materialna, inne dysfunkcje mające wpływ na prawidłową 

radzą  sobie  wychowawczo  z  własnymi 
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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: 
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 2021r. poniosła wydatki związane z umieszczeniem 4 dzieci                 

w pieczy zastępczej w wysokości 22 322,45 zł. 
      Ponadto 13 rodzin mających trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
objętych było wsparciem asystenta rodziny (łącznie 30 dzieci w tych rodzinach). Do zadań 
asystenta rodziny należy m.in. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy  
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom  
w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc  w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i 
zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych 
konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, sporządzanie na wniosek sądu, opinii o 
rodzinie i ich członkach, współpraca z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 
dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których 
mowa w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy 
wykonywaniu zadań  uzna za niezbędną.  

Skuteczna pomoc rodzinom nie radzącym sobie z wychowaniem dzieci wymaga 
współpracy wielu instytucji. Wszystkie współpracujące jednostki starały się reagować                   
w każdej sytuacji kryzysowej rodzin. Trudnością w pracy z rodzinami na terenie gminy jest brak 
placówek wsparcia dziennego i placówek terapeutycznych skierowanych nie tylko   
do dzieci, ale także do ich rodziców. 

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. Należy jednak nadmienić,   
 że mimo starań wielu służb nie zawsze udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy 
zastępczej, a podejmowane działania niezbędne do uregulowania sytuacji życiowej rodziny  
w celu umożliwienia powrotu dziecka również nie przynoszą pożądanych rezultatów. 

W celu utrzymania funkcjonującego systemu wsparcia za potrzebne uważa się 
w szczególności coroczne uwzględnianie w budżecie gminy środków na realizację zadań 
wynikających z ustawy w tym, podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się wspieraniem 
rodziny, zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, współfinansowanie pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, utworzenie placówki wsparcia dziennego co jest obowiązkiem gminy 
wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
 



 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice
 
 

Strategia rozwiązywania problemów społec
działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w
rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków 
występujących problemów społ

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

Misją samorządu Gminy Sośnicowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Sośnicowice jest skuteczne aktywizowanie o
dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podniesienie jakości życia 
mieszkańców i stwarzanie im warunków do rozwoju, wzmacnianie rodzin oraz integrowanie 
społeczności lokalnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomo
zostały zawarte m.in. wskaźniki realizacji działań dla każdego z sześciu celów strategicznych. 
Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Informacja na temat realizacji strategii oraz 
osiągniętych rezultatów będzie przygotowywana co 2 lata w formie raportu monitoringowego”. 
Po dwóch latach wdrażania dokumentu przystąpiono do procesu ewaluacji wszystkich działań 
ujętych w sześciu celach strategicznych tj.: utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w 
środowisku zamieszkania, poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom  i przemocy  w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej, zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju, 
wzmacnianie rodzin oraz tworzenie dzieciom  i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju, 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie, profesjonalizacja służb 
społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego.

Strategia wyznacza pewien kierunek działań zmierzają
operacyjnych.  

Niniejszy raport stanowi odzwierciedlenie zapisów przyjętych w dokumencie strategicznym,    a 
dotyczących wdrażania poszczególnych działań (w latach 2019
z działań zostali przypisani realizatorzy.

CEL STRATEGICZNY 1: Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych 
w środowisku zamieszkania 

W celu strategicznym 1:  Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania określono 2 cele operacyjne i 4 kierunki 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, organizacje i 
stowarzyszenia, Kościół, społeczność lokalna, Gminna Biblioteka Publi
Wiejskich.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice została przygotowana  na 

Misją samorządu Gminy Sośnicowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Sośnicowice jest skuteczne aktywizowanie osób zagrożonych lub 
dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podniesienie jakości życia 
mieszkańców i stwarzanie im warunków do rozwoju, wzmacnianie rodzin oraz integrowanie 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w dokumencie strategicznym 
zostały zawarte m.in. wskaźniki realizacji działań dla każdego z sześciu celów strategicznych. 
Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Informacja na temat realizacji strategii oraz 

e przygotowywana co 2 lata w formie raportu monitoringowego”. 
Po dwóch latach wdrażania dokumentu przystąpiono do procesu ewaluacji wszystkich działań 
ujętych w sześciu celach strategicznych tj.: utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w 

mieszkania, poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom  i przemocy  w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej, zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju, 

oraz tworzenie dzieciom  i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju, 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie, profesjonalizacja służb 
społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego. 

Strategia wyznacza pewien kierunek działań zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych i 

Niniejszy raport stanowi odzwierciedlenie zapisów przyjętych w dokumencie strategicznym,    a 
dotyczących wdrażania poszczególnych działań (w latach 2019-2020). W dokumencie każdemu 

i przypisani realizatorzy. 

CEL STRATEGICZNY 1: Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych  

W celu strategicznym 1:  Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania określono 2 cele operacyjne i 4 kierunki działań do celów. 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, organizacje i 
stowarzyszenia, Kościół, społeczność lokalna, Gminna Biblioteka Publiczna, Koła Gospodyń 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice 

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice została przygotowana  na 

Misją samorządu Gminy Sośnicowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
sób zagrożonych lub 

dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podniesienie jakości życia 
mieszkańców i stwarzanie im warunków do rozwoju, wzmacnianie rodzin oraz integrowanie 

cy społecznej w dokumencie strategicznym 
zostały zawarte m.in. wskaźniki realizacji działań dla każdego z sześciu celów strategicznych. 
Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Informacja na temat realizacji strategii oraz 

e przygotowywana co 2 lata w formie raportu monitoringowego”. 
Po dwóch latach wdrażania dokumentu przystąpiono do procesu ewaluacji wszystkich działań 
ujętych w sześciu celach strategicznych tj.: utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w 

mieszkania, poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom  i przemocy  w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej, zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju, 

oraz tworzenie dzieciom  i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju, 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie, profesjonalizacja służb 

cych do osiągnięcia celów strategicznych i 

Niniejszy raport stanowi odzwierciedlenie zapisów przyjętych w dokumencie strategicznym,    a 
2020). W dokumencie każdemu 

W celu strategicznym 1:  Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, organizacje i 

czna, Koła Gospodyń 
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Cel operacyjny   1: Zapewnienie osobom starszym odpowiedniego wsparcia oraz zwiększenie ich 
udziału w życiu społeczności lokalnej.   

Cel operacyjny   2: Minimalizowanie oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności, 
tworzenie warunków do społecznej aktywności osób nią objętych.  

 

Kierunki działań do celów 1 - 2: 

 
Kierunki 
działań do 
celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki 

roczne 

   
  Osiągnięte wskaźniki 

    
Rok 2019 

 
Rok 

2020 
 
1.Udzielenie 
osobom  
starszym i 
niepełnospra
wnym  
wsparcia m.in. 
w postaci 
usług 
opiekuńczych 
w miarę 
występujących 
potrzeb, 
kierowanie do 
dziennych 
placówek 
wsparcia. 

 
Urząd Gminy, 
OPS, PCPR 
w Gliwicach 

 
5 osób objętych pomocą w 
formie usług opiekuńczych; 
15 osób  uczęszczających 
do Dziennego Domu 
„Senior+”; 
5 osób uczęszczających do 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy; 

 
6 osób 

 
17 osób 

 
6 osób 

 
9 osób 

 
15 osób 

 
6 osób 

 
2. Opieka 
pielęgniarska 
nad chorymi, 
niepełnospra
wnymi, 
starszymi i 
samotnymi w 
ich miejscu 
zamieszkania. 

 
Urząd Gminy, 
Organizacje i 
Stowarzyszenia 

 
25 osób objętych opieką 
pielęgniarską w miejscu 
zamieszkania 

 
115 osób 

 
120 osób 

 
3. 
Podejmowanie 
działań 
zmierzających 
do aktywnego 
spędzania 
czasu wolnego 
przez osoby 
starsze 
niepełnospra

 
GBP, Koła 
Gospodyń 
Wiejskich, 
Kościół 

 
10 spotkań, imprez 
mających na celu aktywne 
spędzanie czasu wolnego 
przez osoby starsze, 
niepełnosprawne i ich 
integrację z mieszkańcami 
gminy  

 
62 spotkania 

 
11 spotkań 
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wne i ich 
integracji z 
mieszkańcami 
gminy m.in. 
poprzez 
organizowanie 
spotkań, 
imprez, itp. 
 
4.Realizacja 
zadań z 
zakresu 
rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej 
osób 
niepełnospra
wnych i 
starszych. 

 
PCPR 
w Gliwicach 

 
10 osób  niepełnosprawnych 
korzystających z 
dofinansowania do: 
turnusów rehabilitacyjnych, 
sportu, kultury, rekreacji 
 i turystyki, zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze, 
likwidacji barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się 
i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami 

 
55 osób 

 
31 osób 
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Kierunki działań 
do celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki roczne 

   
  Osiągnięte wskaźniki 

 
 

    
Rok 2019 

 
Rok 

2020 
 
1.Pomoc  
terapeutyczna, 
psychologiczna dla 
osób 
i rodzin dotkniętych 
problemami 
uzależnień, 
przemocy w 
rodzinie. 

 
Urząd Gminy, 
GKRPA, OPS, Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds.  
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie, PCPR – 
Punkt  Interwencji 
Kryzysowej 

 
10 osób korzystających z 
pomocy 

 
23 osoby 

 
 27 osób 

 
2. Podejmowanie 
działań 
profilaktyczno-
edukacyjnych dot. 
spożywania 
alkoholu, zażywania 
narkotyków i 
innych substancji 
psychoaktywnych 
przez dzieci, 
młodzież.  

 
Urząd Gminy, 
placówki szkolne, 
Policja 

 
2 spotkania przedstawicieli 
Policji z dziećmi i młodzieżą 
szkolną 

 
15 spotkań 

 
6 

spotkań 

 
3. Podejmowanie 
działań w formie 
warsztatów z 
zakresu profilaktyki 
narkomanii  
i dopalaczy. 

 
GKRPA, 

 
- uświadamianie zagrożeń i 
profilaktyka uzależnień ze 
szczególnym uwzględnieniem  
narkomanii  

 
8 

warsztatów 

 
12 

warsztat
ów 

 
4.Profilaktyka z 
zakresu 
przeciwdziałania 
występowaniu 
sytuacji 
konfliktowym i 
zachowaniem 
agresywnym w 
przedszkolach 
gminnych. 

 
GKRPA, 

 
8 spotkań w placówkach 
przedszkolnych 
i oddziałach na terenie gminy 

 
11 

warsztatów 

 
nie 

prowad
zono 

 
5.Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym wśród 
dzieci  
i młodzieży. 

 
GKRPA, organizacje 
pożytku 
publicznego, 

 
1 warsztat plastyczny dla dzieci 
z Gminy Sośnicowice 

 
9 

warsztatów 

 
nie 

prowad
zono 

 
6.Egzekwowanie i 
kontrola zakazu 
sprzedaży alkoholu 
nieletnim na terenie 
gminy. 

 
GKRPA,  

 
2 kontrole przeprowadzone 
przez przedstawicieli GKRPA 

 
2 kontrole 

 
nie 

prowad
zono 
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1. Udzielenie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia m.in. w postaci usług 
opiekuńczych w miarę występujących potrzeb, kierowanie do dziennych placówek 
wsparcia. 

2. Opieka pielęgniarska nad chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi w ich 
miejscu zamieszkania. 

3. Podejmowanie działań zmierzających do aktywnego spędzania czasu wolnego przez 
osoby starsze niepełnosprawne i ich integracji z mieszkańcami gminy m.in. poprzez 
organizowanie spotkań, imprez, itp. 

4. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
 i starszych. 

 

TABELA 1 Kierunki działań 1-4 do celów operacyjnych 1-2 

 

W celu strategicznym 1: Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania osiągnięto zakładane wskaźniki. 

TABELA 2 Kierunki działań 1- 8 do celów operacyjnych 1-2 

 

W celu strategicznym 2:  Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom  i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej w roku 2019 
osiągnięto zakładane wskaźniki. Natomiast w roku 2020  z uwagi na stan pandemii nie 
zrealizowano kierunków działań 4-6. 

 
7.Działania 
edukacyjno-
informacyjne w 
postaci 
rozpowszechniania 
materiałów 
dydaktycznych dla 
szkół w ramach 
ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. 

 
GKRPA,  

 
1400 ulotek, różnego rodzaju 
materiałów dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców 

 
2514 

ulotek, 
różnego 
rodzaju 

materiałów 
dla 

uczniów, 
nauczycieli  
i rodziców 

 
3329 

ulotek, 
różnego 
rodzaju 
materiał

ów dla 
uczniów

, 
nauczyci

eli  
i 

rodzicó
w 

 
8.Upowszechnianie 
wśród 
mieszkańców gminy 
informacji na temat 
dostępności i 
możliwości 
skorzystania ze 
specjalistycznych 
usług medycznych, 
w tym wykonania 
badań 
specjalistycznych. 

 
NZOZ  
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Zdrowia, 
Urząd Gminy 

 
1 podmiot udzielający 
informacji w tym zakresie 

 
1 podmiot 

 
1 

podmiot 
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CEL STRATEGICZNY 2:   Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej 

 

W celu strategicznym 2:  Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej określono 2 cele 
operacyjne i 8 kierunków działań do celów. 

 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Gminna Komisja 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gliwicach, Punkt Interwencji Kryzysowej, Placówki szkolne, Policja, organizacje 
pożytku publicznego, NZOZ Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia. 

 

Cel operacyjny   1: Udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w 
rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym zakresie. 

Cel operacyjny   2: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

 

Kierunki działań do celów 1-2: 

1. Pomoc  terapeutyczna, psychologiczna, dla osób i rodzin dotkniętych problemami 
uzależnień, przemocy  w rodzinie. 

2. Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych dot. spożywania alkoholu, 
zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież. 

3. Podejmowanie działań w formie warsztatów z zakresu  profilaktyki narkomanii i 
dopalaczy. 

4. Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania występowaniu sytuacji konfliktowym i 
zachowaniom agresywnym w przedszkolach gminnych. 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. 
6. Egzekwowanie i kontrola zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie gminy. 
7. Działania edukacyjno-informacyjne w postaci rozpowszechniania materiałów 

dydaktycznych dla szkół w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
8. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat dostępności i 

możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych, w tym wykonania 
badań specjalistycznych. 
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CEL STRATEGICZNY 3:   Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie 
mieszkańcom gminy warunków do rozwoju 

 

W celu strategicznym 3:  Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom 
gminy warunków do rozwoju określono 2 cele operacyjne i 3 kierunki działań do celów. 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sośnicowicach, inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy. 

Cel operacyjny   1: Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i wymagających 
aktywizacji, w tym pozostających bez pracy. 

Cel operacyjny   2: Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy. 

Kierunki działań do celów 1-2: 

1. Praca socjalna z osobami ubogimi i bezrobotnymi obejmująca m.in. motywowanie do 
podnoszenia kwalifikacji, poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych 
problemów, zawieranie z nimi kontraktów socjalnych. 

2. Utrzymanie w gminie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. 
3. Pozyskiwanie inwestorów, oferowanie terenów pod działalność gospodarczą (Strefa 

Aktywności Gospodarczej). 
 

TABELA 3 Kierunki działań 1-3 do celów operacyjnych 1-2 

 
Kierunki działań 
do celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki 

roczne 

   
  Osiągnięte wskaźniki 

 
 

    
Rok 2019 

 
Rok 2020 

 
1.Praca socjalna z 
osobami ubogimi i 
bezrobotnymi 
obejmująca m.in. 
motywowanie do 
podnoszenia 
kwalifikacji , 
poszukiwania 
zatrudnienia i 
rozwiązywania 
własnych 
problemów, 
zawieranie z nimi 
kontraktów 
socjalnych. 

 
Urząd Gminy, 
OPS, PUP w 
Gliwicach, 
ZGKiM w 
Sośnicowicach 

 
2 kontrakty socjalne 
zawarte z osobami 
bezrobotnymi 

 
2 kontrakty 

 
2 kontrakty 

 
2. Utrzymanie w 
gminie zasobów 
mieszkań 

 
Urząd Gminy, 
OPS, ZGKiM  
w 

 
156 mieszkań 
komunalnych  
 i 17 socjalnych w 

 
139 mieszkań 
komunalnych i 
17 socjalnych 

 
139 

mieszkań 
komunalny
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komunalnych i 
socjalnych. 

Sośnicowicach zasobach gminy ch i 16 
socjalnych 

 
3. Pozyskiwanie 
inwestorów, 
oferowanie 
terenów pod 
działalność 
gospodarczą 
(Strefa 
Aktywności 
Gospodarczej). 

 
Urząd Gminy, 
inwestorzy, 
lokalni 
przedsiębiorcy 

 
1 aktywny podmiot 
gospodarczy stwarzający 
miejsca pracy  

 
2 podmioty 

 
1 podmiot 

 

W celu strategicznym 3: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom 
gminy warunków do rozwoju nie osiągnięto zakładanych wskaźników w kierunku działania 2. 

CEL STRATEGICZNY 4:   Wzmacnianie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
warunków do prawidłowego rozwoju 

W celu strategicznym 4:  Wzmacnianie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków 
do prawidłowego rozwoju określono 2 cele operacyjne i 4 kierunków działań do celów. 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, PCPR w 
Gliwicach, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Placówki Oświatowe, GBP, GKRPA, kluby 
sportowe. 

Cel operacyjny   1: Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji. 

Cel operacyjny   2: Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu  do kształcenia i 
umożliwienie im rozwoju. 

Kierunki działań do celów 1-2: 

1. Praca socjalna z rodzinami,  w szczególności rodzinami mającymi trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Utrzymanie,  a w razie konieczności  zwiększenie liczby asystentów rodzin, w celu pracy 
z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych, sportowych. 

4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

 
Kierunki działań do 
celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki 

roczne 

   
  Osiągnięte wskaźniki

 
 

    
Rok 

2019 

 
Rok 

2020 
 
1.Praca  socjalna z 
rodzinami, w 
szczególności z 
rodzinami mającymi 

 
OPS, PCPR  
 w Gliwicach, 
Urząd Gminy 

 
10 osób/rodzin objętych 
praca socjalną 
 

 
167 

0sób w 
74 

rodzina

 
150 

osób w 
60 

rodzinac
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TABELA 4 Kierunki działań 1-4 do celów operacyjnych 1-2 

W celu strategicznym 4:  Wzmacnianie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków 
do prawidłowego rozwoju określono 2 cele operacyjne i 4 kierunków działań do celów w roku 
2019 nie osiągnięto wskaźnika dot. 270 dzieci i młodzieży skupionych w klubach sportowych – 
kierunek działań 3. W roku 2020 powyższy wskaźnik również nie został zrealizowany, a z uwagi 
na pandemię nie udało się zrealizować 10 imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez 
GBP.  
Oraz nie osiągnięto wskaźnika dzieci korzystających z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 
kierunek działań 4.  

CEL STRATEGICZNY 5:   Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego  
w gminie 

trudności w 
wypełnianiu funkcji  
opiekuńczo-
wychowawczej. 
 
 

ch h 

 
2. Utrzymanie,  a w 
razie konieczności 
zwiększenie liczby 
asystentów rodzin, w 
celu pracy z rodziną 
przeżywającej 
trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczej 

 
OPS, PCPR  
w Gliwicach, 
Urząd Gminy 

 
4 rodziny niewydolne 
wychowawczo objęte 
wsparciem asystenta, 
 
 
1 asystent zatrudniony w 
OPS 

 
6 rodzin 

 
 
 

1 
asystent 

 
7 rodzin 

 
 
 

1 
asystent 

 
3. Organizacja czasu 
wolnego dla dzieci i 
młodzieży przy 
wykorzystaniu 
zasobów oświatowych, 
kulturalnych, 
sportowych. 

 
Gminne 
placówki 
oświatowe, 
GBP, GKRPA, 
kluby sportowe   

 
10 imprez dla dzieci i 
młodzieży organizowanych 
przez GBP; 
 
200 dzieci i młodzieży 
korzystających 
 z półkolonii i ferii zimowych 
organizowanych przez 
szkoły; 
 
270 dzieci i młodzieży 
skupionych 
w klubach sportowych; 
 
40 dzieci korzystających ze 
świetlic działających w 
ramach GKRPA; 

 
44 

imprezy 
 
 

402 
dzieci 

 
 
 

150 
dzieci 

 
 

136 
dzieci 

 
7 imprez 

 
 

204 
dzieci 

 
 
 

154 
dzieci 

 
 

145 
dzieci 

 
 
 

 
4. Prowadzenie zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych 

 
Gminne 
placówki 
oświatowe 

 
190 dzieci korzystających z 
zajęć wyrównawczych 

 
264 

dzieci 

 
159 

dzieci 
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W celu strategicznym 5:  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego  w gminie 
określono 2 cele operacyjne i 3 kierunków działań do celów. 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Komisariat I 
Policji w Gliwicach, Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe. 

Cel operacyjny   1: Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Cel operacyjny   2: Podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych, i 
informacyjnych poświęconych przestępczości. 

Kierunki działań do celów 1-2: 

1. Podejmowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych i informacyjnych poświęconych 
przestępczości i jej skutkom. 

2. Zapewnienie patroli policji na terenie gminy. 
3. Poprawa bezpieczeństwa na drodze m.in.  poprzez remont/przebudowę dróg gminnych. 

 

TABELA 5 Kierunki działań 1-3 do celów operacyjnych 1-2 

 

 
Kierunki działań do 
celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki 

roczne 

   
Osiągnięte  

wskaźniki 
 
 

    
Rok 

2019 

 
Rok 

2020 
 
1.Podejmowanie działań 
edukacyjnych, 
profilaktycznych i 
informacyjnych 
poświęconych 
przestępczości i jej 
skutkom. 
 
 
 
2. Zapewnienie patroli 
policji na terenie gminy. 
 
3. Poprawa 
bezpieczeństwa na 
drodze m.in. poprzez 
remont/przebudowę 
dróg gminnych. 

 
Urząd Gminy, 
Komisariat I 
Policji w 
Gliwicach, 
placówki 
oświatowe, 
OPS 

 
2 spotkania edukacyjno-
informacyjne poświęcone 
przestępczości w 
placówkach oświatowych; 
 
1 spotkanie policji z 
mieszkańcami  gminy 
(poszczególnych 
sołectw); 
 
400 patroli policji na 
terenie gminy; 
 
 
- remont  1 drogi 

 
3 
 
 
 

13 
spotkań 

 
 

312 
 
 

3 

 
2 
 
 
 

7 
spotkań 

 
392 

 
 

4 

 

W celu strategicznym 5:  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego  w gminie nie 
osiągnięto wskaźnika 400 patroli policji na terenie gminy, zaś w 2020 r., 1 spotkania policji z 
mieszkańcami gminy (w poszczególnych sołectwach). 
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CEL STRATEGICZNY 6:   Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora 
obywatelskiego 

W celu strategicznym 6:  Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora 
obywatelskiego  określono 2 cele operacyjne i 2 kierunków działań do celów. 

Jako potencjalni realizatorzy i partnerzy działań zostali wskazani: Urząd Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego. 

Cel operacyjny   1: Rozwijanie sektora pomocy społecznej. 

Cel operacyjny   2: Wzmacnianie i poszerzanie sektora pozarządowego w gminie oraz 
zacieśnianie współpracy z należącymi do niego organizacjami. 

Kierunki działań do celów 1-2: 

1. Podnoszenie kompetencji przez kadrę OPS m.in. przez uczestnictwo w szkoleniach, 
kursach.  

2. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy  
3. z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 
TABELA 6 Kierunki działań 1-2 do celów operacyjnych 1-2 

 
Kierunki działań do 
celów 1-2 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Zakładane wskaźniki 

roczne 

   
  Osiągnięte 

wskaźniki 

 
 

    
Rok 

2019 

 
Rok 

2020 
 
1.Podnoszenie 
kompetencji przez 
kadrę OPS m.in. przez 
uczestnictwo w 
szkoleniach, kursach 

 
OPS, Urząd 
Gminy,  

 
udział 3 pracowników 
socjalnych 
 w co najmniej 1 szkoleniu 
 
- udział 1 asystenta rodziny 
w co najmniej 1 szkoleniu 
 
6 kursów/szkoleń, w 
których uczestniczyła 
kadra pomocy społecznej 

 
23 

 
 
 

3 
 
 
 

37 
 

 
4 
 
 
 

1 
 
 
 

10 

2.Realizowanie zadań 
z zakresu 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych przy 
współpracy z 
sektorem 
pozarządowym oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego. 

Urząd Gminy, 
OPS, 
organizacje 
pozarządowe, 
podmioty 
prowadzące 
działalność 
pożytku 
publicznego  

3 zadania publiczne 
realizowane  przez 
organizacje pozarządowe, 
w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust.3 w/w ustawy. 

2 zadania 
publiczne  

 
 
 
 
 
 

 

2 zadania 
publiczne  



 

 

W celu strategicznym 6: Profesjonalizacja służb sp
obywatelskiego  nie osiągnięto wskaźnika dot. 3 zadań publicznych realizowanych  przez 
organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności  pożytku publicznego i o 
wolontariacie, lub podmioty wymienione w art. 3 us

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019

wyznaczyła kierunki działań, które starano się zrealizować. Większość wskaźników 

wyznaczonych w strategii udało się osiągnąć. Dużą przeszkodą  w realizacji n

kierunków działań w roku 2020 a w rezultacie nie osiągnięcie wyznaczonych wskaźników 

okazał się stan pandemii COVID

ograniczały bądź wręcz uniemożliwiały kontakty międzyludzkie w dotychcz

Kierunki działań wymagające spotkań grupowych nie mogły być zrealizowane  a adaptacja do 

nowych warunków wymagała czasu i użycia innych narzędzi niż dotychczas stosowane. 

Założenia zawarte w strategii zostają zachowane i nie wymagają ewaluac

uwagę postęp w zwalczaniu stanu pandemii należy założyć, że kontakty międzyludzkie nie będą 

już tak drastycznie ograniczane. 

 

 

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 administrac

oświatowych dla których Gmina Sośni

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

W celu strategicznym 6: Profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora 
obywatelskiego  nie osiągnięto wskaźnika dot. 3 zadań publicznych realizowanych  przez 
organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności  pożytku publicznego i o 
wolontariacie, lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019

wyznaczyła kierunki działań, które starano się zrealizować. Większość wskaźników 

wyznaczonych w strategii udało się osiągnąć. Dużą przeszkodą  w realizacji n

kierunków działań w roku 2020 a w rezultacie nie osiągnięcie wyznaczonych wskaźników 

okazał się stan pandemii COVID-19. Powyższe wynikało m.in. z ogłaszanych obostrzeń, które 

ograniczały bądź wręcz uniemożliwiały kontakty międzyludzkie w dotychcz

Kierunki działań wymagające spotkań grupowych nie mogły być zrealizowane  a adaptacja do 

nowych warunków wymagała czasu i użycia innych narzędzi niż dotychczas stosowane. 

Założenia zawarte w strategii zostają zachowane i nie wymagają ewaluacji, ponieważ biorąc pod 

uwagę postęp w zwalczaniu stanu pandemii należy założyć, że kontakty międzyludzkie nie będą 

już tak drastycznie ograniczane.  

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera. 

e 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 organizacyjnej placówek 

oświatowych dla których Gmina Sośnicowice jest organem prowadzącym zapewnia Gminny 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. 
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ołecznych oraz rozwijanie sektora 
obywatelskiego  nie osiągnięto wskaźnika dot. 3 zadań publicznych realizowanych  przez 
organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności  pożytku publicznego i o 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019-2027 

wyznaczyła kierunki działań, które starano się zrealizować. Większość wskaźników 

wyznaczonych w strategii udało się osiągnąć. Dużą przeszkodą  w realizacji niektórych 

kierunków działań w roku 2020 a w rezultacie nie osiągnięcie wyznaczonych wskaźników 

19. Powyższe wynikało m.in. z ogłaszanych obostrzeń, które 

ograniczały bądź wręcz uniemożliwiały kontakty międzyludzkie w dotychczasowej formie. 

Kierunki działań wymagające spotkań grupowych nie mogły być zrealizowane  a adaptacja do 

nowych warunków wymagała czasu i użycia innych narzędzi niż dotychczas stosowane. 

ji, ponieważ biorąc pod 

uwagę postęp w zwalczaniu stanu pandemii należy założyć, że kontakty międzyludzkie nie będą 

Kozłowie i Sierakowicach,  

. Przy szkołach  

yjnej, finansowej i organizacyjnej placówek 

cowice jest organem prowadzącym zapewnia Gminny 
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Zadania GZOPO w 2021 r. 
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 
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 
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 zad ania 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: 
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- 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, 
 
 
W GZOPO zatrudnionych było na dzień 31.12.2021 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 
 
 
 

Zadania GZOPO realizowane w 2021 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, stypendium 
szkolnego o charakterze socjalnym. 
9. Organizowanie awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego, konkursów na 
dyrektorów placówek oświatowych. 
10. Zorganizowanie dowozu uczniów do szkół.  
11. Prowadzenie rejestru żłobków – zadania z opieki nad dziećmi do lat trzech. 
12. Przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pomoc otrzymało 2 uczniów.  
Łącznie na kwotę 716,64 zł. (272,33 zł środki własne oraz 444,31 zł  
z budżetu państwa). 
13. Dofinansowano 4 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 4 młodocianych 
pracowników w wysokości 32 324,00 zł  
Dofinansowania dokonano ze środków Funduszu pracy na podstawie umowy z Wojewodą 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 2021/2022 dla 
- przedszkoli -5 
- szkół podstawowych -4 
18. Przeprowadzono cztery postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 2-Szkoła 
Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, 1 – Miejskie Przedszkole  
w Sośnicowicach, 1 – Szkoła Podstawowa w Kozłowie. 
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        Oświata - finanse 
 

Wykonane prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych oraz inwestycje w roku 2021 r. 
 

Przedszkola  
 

Przedszkole w 
Bargłówce: 

Przedszkole w 
Kozłowie 

Przedszkole w 
Sierakowicac 

Przedszkole w 
Smolnicy 

Przedszkole w 
Sośnicowicach 

2231,80 –
naprawy 
urządzeń na 
placu zabaw 
 

1808,10 – bieżące 
konserwacje i 
naprawy 
4920,00- 
renowacja 
podłogi 
 

18 142,50 - 
remont 
pomieszczeń 
piwnicznych 
2 206,85 - bieżące 
konserwacje i 
naprawy 
 

455,00 -
bieżące 
naprawy 
 

2 226,30 – wymiana 
oświetlenia 
7 506,00 – remont 
podłogi w sali oddział 
Łany Wielkie 
2 161,75 – malowanie 
sal  oddział Łany 
Wielkie 
4 200,00 – wymiana 
zniszczonego 
ogrodzenia oddział 
Trachy 
3 316,08 – naprawa 
instalacji wodnej 
8 899,05- wymiana 
zadaszenia oddział  
Łany Wielkie 
3 999,96- montaż 
klimatyzatora w kuchni 
17 514,22- zakup pieca 
konwekcyjno - 
parowego do stołówki 
 

 

Szkoły 
 

Szkoła Podstawowa 
w Bargłówce 
 

Szkoła  Podstawowa 
w Kozłowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Sierakowicach 

Szkoła Podstawowa  
w Sośnicowicach 
 

 
3 222,10 - bieżące 
naprawy i remonty 
 9 619,40- naprawa 
sufitu 
 

10 592,21 – wymiana 
oświetlenia w 
pomieszczeniach 
szkoły 
16 222,79- malowanie 
pomieszczeń, 
naprawa boazerii 
1704,78- remont 
podłogi w holu 
996,30 – udrożnienie 
odpływu z WC 
 

70 200,00 -
remont schodów 
wejściowych  
5 199,00 – 
remont 
pomieszczeń WC 
3 423,94 – 
bieżące naprawy i 
remonty 
1 900,00 – 
wymiana grzałki 
w kuchni 
 

85 055,41 –malowanie, sal, auli 
i korytarza 
31 975,08 – roboty blacharsko - 
dekarskie 
30 750,00- remont świetlicy 
20 150,00- remont szatni 
8 264,04 – bieżące naprawy i 
konserwacje 
1 845,00- usunięcie awarii 
hydraulicznej w stołówce 
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Dane z SIO na dzień 30 września 2021 r.  

Szkoły Podstawowe i przedszkola 

Lp. Szkoła 
Podstawowa 

Liczb
a 
uczni
ów 

Liczb
a 
oddzi
ałów 

Średnia 
liczba 
uczniów 
w 
oddziale 

Koszt 
utrzymania 
szkoły 

W tym 
remonty i 
inwestycyj
ne 

 

Roczny 
koszt 
utrzymania 
1 ucznia 

Roczny koszt 
utrzymania 
1 ucznia bez 
remontów 

1. Bargłówka 85 7 12,15 1 562 832,9
7 

12 841,5
0 

18 386,2
7 

 

18 235,20 

2. Kozłów 105 8 13,13 1 800 694,2
6 

29 516,0
8 

17 149,4
7 

16 868,37 

3. Sierakowice 191 11 17,37 
2 767 970,1

9 
80 722,9

4 
14 491,9

9 
14 069,36 

4. 
Sośnicowice 

 
304 14 21,72 

5 218 472,1
8 

178 039,
53 

17 166,0
3 

16 580,37 

 Razem 685 40 17,13 
11 349 
969,60 

301 120,
05 

16 569,3
0 

16 129,71 

Lp. Przedszkola Liczb
a 
dziec
i 

Liczba 
oddzia
łów 

Średnia 
liczba 
uczniów 
w 

oddziale 

Koszt 
utrzymania 
przedszkola 

W tym  

remonty i 
inwestycje 

Roczny 
koszt  

utrzymania 
1 dziecka  

Roczny koszt 
utrzymania 1 

dziecka 

- bez 
remontów 

1. Bargłówka 25 1 
 

25 
367 817,71 2 231,80 

14 712,7
1 14 623,44 

2. Kozłów 25 1 
 

25 
236 160,01 6 728,10 9 446,40 9 177,28 

3. Sierakowice 79 4 
 

19,75 
924 185,60 

20 349,3
5 

11 698,5
6 

11 440,97 

4. Smolnica 100 4 

 

25 

 

1 203 485,0
9 

455,00 12 034,8
5 

12 030,30 

5. Sośnicowice 125 5 
 

25 

1 780 590,7
6 

49 823,3
6 

14 244,7
3 13 846,14 

 Razem 354 15 
 

23,60 

4 512 239,1
7 

79 587,6
1 

12 746,4
4 

12 521,62 
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Tabela 4. 

Kadra pedagogiczna przedszkoli 

Lp. Gminne Przedszkole 
w  Bargłówce 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

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 

za
ję

ć 

liczba  

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

tym 
etatu 

 

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 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

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 

za
ję

ć 

liczba  

4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

tym 
etatu 

 

0,29 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,09 

Razem 
etaty 

 

 

1,29 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

1,09 
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Lp. Gminne Przedszkole 
w  Sierakowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółe
m 

bez 
stopni
a 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowan
y 

Nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

5 0 0 1 2 2 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 
liczba  

3 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

tym 
etatu 

 

1,476 

 

0 

 

0 

 

1,326 

 

0,15 

 

0 

Razem etaty 

 

 

6,47
6 

 

0 

 

0 

 

2,326 

 

2,15 

 

2,0 

 

 

       

Lp
. 

Gminne 
Przedszkole  
w  Smolnicy 
Posiadane 
kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółe
m 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

 

8 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczb
a 

 

5 

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

tym 
etatu 

 

1,67 

 

0 

 

0,4 

 

1,0 

 

0,225 

 

0,045 

Razem 
etaty 

 

 

9,67 

 

0 

 

2,4 

 

3,0 

 

1,225 

 

3,045 
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Lp. Miejskie  Przedszkole w  
Sośnicowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

 

10 

 

0 

 

0 

 

2 

 

7 

 

1 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 
liczba  

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

tym 
etatu 

 

0,532 

 

0 
0 

 

0 

 

0,150 

 

0,382 

Razem etaty 

 

 

10,532 

 

0 

 

0 

 

2,0 

 

7,150 

 

1,382 

        

Tabela 5. 

Kadra pedagogiczna szkół 

Lp. Szkoła Podstawowa w 
Bargłówce 
Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczba  

11 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

5 

tym 
etatu 

 

5,282 

 

0 

 

0 

 

2,091 

 

0,667 

 

2,524 

Razem etaty 

 

 

13,282 

 

0 

 

0 

 

2,091 

 

3,667 

 

7,524 
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Lp. Szkoła Podstawowa w 
Kozłowie 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

 

10 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

3 
za

tr
ud

ni
en

i w
 

ni
ep

. w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

liczba  

15 

 

0 

 

1 

 

6 

 

1 

 

7 

tym 
etatu 

 

6,474 

 

0 

 

0,25 

 

3,181 

 

0,3 

 

2,743 

Razem etaty 

 

 

16,474 

 

0 

 

0,25 

 

6,181 

 

4,3 

 

5,743 

 

 

Lp. Szkoła Podstawowa w 
Sośnicowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy  

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

35 0 0 9 13 13 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 

liczba  

10 

 

0 

 

1 

 

3 

 

4 

 

2 

tym 
etatu 

 

5,457 

 

0 

 

0,5 

 

1,695 

 

2,156 

 

1,106 

Razem etaty 

 

 

40,457 

 

0 

 

0,5 

 

10,695 

 

15,156 

 

14,106 
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Lp. Szkoła Podstawowa w 
Sierakowicach 

Posiadane kwalifikacje 

ogółem bez 
stopnia 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

4.  

 

 

 

ogółem 

zatrudnieni 
w pełnym 
wymiarze 

zajęć 

 

17 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

11 

za
tr

ud
ni

en
i w

 
ni

ep
. w

ym
ia

rz
e 

za
ję

ć 
liczba  

11 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

8 

tym 
etatu 

 

6,643 

 

0 

 

0 

 

1,528 

 

0,444 

 

4,671 

Razem etaty 

 

 

23,643 

 

0 

 

0 

 

5,528 

 

2,444 

 

15,671 

Tabela 6. 

Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Sośnicowice - 
dane z SIO wrzesień 2021 r. 

 Wyszczególnienie ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem 
pełnozatrudnieni 96 2 22 33 39 

 Razem 
niepełnozatrudnieni 

28,019 1,15 10,921 4,342 11,606 

 RAZEM etaty 124,019 3,15 32,921 37,342 50,606 

 

W 2021 roku otrzymana Subwencja Oświatowa była w wysokości: 8 995 357,00 zł 

oraz w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji: 99 150,00 zł 

Dotację przedszkolną  w wysokości: 375 105,00 zł 

Dotację celową na podręczniki w wysokości: 93 248,74 zł 

Środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości ” w kwocie: 241 200,00 zł  

Ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki: 32 775,00 zł 

Natomiast w minionym roku sumarycznie na oświatę wydatkowano: 17 204 858,53 zł 

z czego: 

- wydatki bieżące w 2021 roku wyniosły: 17 187 344,31 zł 

- wydatki majątkowe poniesione na inwestycje wyniosły: 17 514,22 zł 



 

 

 

     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. 594 z późniejszymi zmianami);

 statutu biblioteki. 
Finansowanie 
Wielkość budżetu w 2021r. ogółem:
 
Darowizny rzeczowe - książki o wartości
 

Finansowania w Gminie sportu:  

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

 
290 000,00  zł 
 
 

stypendystów 
Nr  XI/104/2011 z 

40 800, 00 zł 

Utrzymanie obiektów sportowych oraz 
pozostałe działania i inwestycje: 

329 8001,61 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

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.

. poz. 594 z późniejszymi zmianami); 

w 2021r. ogółem: 

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

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 

  812 559,09 zł 

 2 326,00 zł 
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Zatrudnienie 
 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco: 
 
Pracownicy merytoryczni                                       7 osób – 5,5 etatu 
Pracownicy administracyjni                                   1 osoba – 0,5etatu 
Pracownicy obsługi                                                     0,0 etatu 
 
Struktura wykształcenia: 
                                                          
Z wykształceniem wyższym bibliotekarskim                     3 osoby                                                                                  
Z wykształceniem wyższym innym                                      2 osoby 
Z wykształceniem wyższym zawodowym innym             1 osoba 
Z wykształceniem średnim                                                     2 osoby 
   
 
Podstawowe dane liczbowe: 
 
W 2021 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 w Sośnicowicach przy bibliotece szkolnej. 
 
Zlikwidowano Punkt Biblioteczny Mniejszości Niemieckiej działający przy bibliotece. Dnia 
03.08.2021 rozwiązano porozumienie z przedstawicielem Mniejszości Niemieckiej. 
Księgozbiór był przestarzały, nieatrakcyjny dla czytelników, ponadto nie miał wartości 
edukacyjnej ( w ortografii i gramatyce języka niemieckiego zaszło wiele zmian, a książki wydane 
w latach 1950-1990 mogłyby wprowadzać w błąd osoby uczące się dziś tego języka).  
 
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, 
 prowadzenie rejestru korzystania z pracowni internetowej, 
 akcesja czasopism w systemie Libra  
 prowadzenie punktów bibliotecznych, 
 prowadzenie dokumentacji Biblioteki, 
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 opracowanie statystyki GUS oraz sprawozdawczości w zakresie księgozbioru, 
zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, środków trwałych, operacji finansowych,  

 działalność informacyjna, 
 działalność kulturalna 

 
Zakupiono 38 audiobooków o wartości 720,88 zł (w sumie biblioteka posiada 350 audiobooków 
o wartości 6974,42 zł). 
Nowe nabytki opracowywano na bieżąco w systemie komputerowym Libra. 
Przez rejestr ubytków przeprowadzono 918 wol. o wartości 12542,03 zł. 
 
Biblioteka wydaje czytelnikom kody zdalnego dostępu do książek elektronicznych na 
platformach Legimi oraz IBUK  Libra. Dostęp uzyskano w ramach zadania „Książki online dla 
każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego na rok 2021. 
 
 Czytelnictwo 
 
Liczba czytelników w 2021r. wyniosła 1193 os., w tym: 
 
 
MGBP w Sośnicowicach 805    osób 
Punkty Biblioteczne                                                              388 osób 
 
 

Czytelnicy według wieku 
 

do 5 lat 
 

 

33 

6 – 12 lat 424 
13 – 15 lat 

 
147 

16 – 19 lat 
 

62 

20 – 24 lat 
 

32 

25 – 44 lat 
 

199 

45 – 60 lat 
 

161 

powyżej 60 lat  
135 
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Promocja Gminy 
 
 

W 2021 roku Burmistrz swoim patronatem objął 11 przedsięwzięć. 
1) „poznaj START Sierakowice” – 2021.02.16 
-  organizator: KS START Sierakowice 
- liczba uczestników: ok. 20 osób 
- dofinansowana zakup promocyjnych koszulek dla uczestników  

2) „Gminny Konkurs Recytatorski” – 2021.05.06 
-  organizator: Szkoła Podstawowa w Kozłowie 
- liczba uczestników: ok.6 osób 
- przekazano materiały promocyjne Gminy Sośnicowice 

3) „Cykl koncertów Orkiestr Dętych” –2021.06.07 
- organizator: Rada Mieszkańców Sośnicowic  
- liczba uczestników: ok. 200 osób 
-  pokrycie kosztów ZAiKS, występu orkiestr, poczęstunku dla uczestników, 

4) „Pre-Festiwal ŻyciaDekanatu Pławniowickiego” – 2021.06.17 
- organizator: Parafia Trójcy Św. w Rachowicach 
- liczba uczestników: ok. 80 osób 
-  zakup art. spożywczych (napoje, słodycze) dla uczestników 

5)Konkurs plastyczny „bezpiecznie na wsi” - 2021.06.17 
- organizator: KRUS Gliwice  
- liczba uczestników: ok. 27 osób 
-  nagrody dla uczestników 

6) Spotkanie sośnicowickich seniorów „Barwy lata, zapachy jesieni” - 2021.06.30 
- organizator: Rada Mieszkańców Sośnicowic  
- liczba uczestników: ok. 60 osób 
-  dofinansowanie poczęstunku 

7) Festyn rodzinny „Start” Sierakowice - 2021.07.27 
- organizator: KS START Sierakowice 
- liczba uczestników: ok. 400 osób 
-  dofinansowanie poczęstunku i pamiątkowych gadżetów dla uczestników 

8) Dożynki- Sierakowice - 2021.08.19 
- organizator: Rada Sołecka Sierakowice 
- liczba uczestników: ok. 250 osób 
-  dofinansowanie poczęstunku  

9)  Koncert uwielbienia „Tylko On” - 2021.09.02 
- organizator: Parafia św. Jakuba w Sośnicowicach i Parafia Trójcy Św. w Rachowicach 
- liczba uczestników: ok. 250 osób 
- dofinansowano do nagłośnieni estradowego 
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10) Gminne Zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Sośnicowic – 2021.09.11 
- organizator: OSP Sierakowice 
- dofinansowanie do zakupu pucharów dla zwycięzców/ druk dyplomów 

11) Halowa Liga Podokręgu Zabrze - 2021.11.17 
- organizator: Śląski Związek Piłki Nożnej 
- liczba uczestników: ok. 100 osób 
- przekazanie materiałów promocyjnych  

12) „Spotkanie z Mikołajem” – 2021.12.04 
- organizator: Gmina Sośnicowice i Rada Mieszkańców Sośnicowic 
- liczba uczestników: ok. 100 osób 
-  opłacenie występu teatru Wit-Wit 

22 października 2021 r. odbył się Gminny Konkurs Gwary Śląskiej, w którym udział wzięli 
uczniowie gminnych szkół i przedszkoli oraz dorośli mieszkańcy naszej gminy. Konkurs odbył 
się w Sali MGBP w Sośnicowicach. Dla uczestników zakupione zostały nagrody oraz poczęstunek 

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

W czerwcu i październiku na placu OSiR w Sośnicowicach odbyła się Gminna Wyprzedaż 
Garażowa, podczas której mieszkańcy gminy, ale i wystawcy spoza niej, mogli sprzedawać/ 
wymieniać się swoimi nieużywanymi już rzeczami, odzieżą, zabawkami itp. 

Z powodu pandemii 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 2021 r. wydany został album ze starymi pocztówkami i fotografiami, dostarczonymi przez 
mieszkańców naszej gminy. Album wydano w nakładzie 1540 egzemplarzy.  

W ciągu roku wydawany był Informator Gminny „Miasteczko” – 10 wydań. 
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            Działalność sołecka
 
 

Lp.  Nazwa zadania 
1 AKCJA SPRZĄTANIA LASU
2 DZIEŃ DZIECKA 
3 FESTYN FIESTA BARGŁÓWKA
4 SPRZĄTANIE LASU
5 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
 

1 DZIEŃ DZIECKA 
2 RADOSNE ZAKOŃCZENIE 

WAKACJI 
3 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
 

1 DZIEŃ DZIECKA 
2 SPOTKANIE CHŁOPSKIE
3 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
4 TURNIEJ SKATA 
 

1 TURNIEJ SKATA 
2 WYJAZD INTEGRACYJNY 

MIESZKAŃCÓW 
 

1 DOŻYNKI WIEJSKIE
 

1 DZIEŃ DZIECKA 
2 ZAWODY SPORTOWE W 

PRZEDSZKOLU 
3 MAŁY FESTYN RODZINNY
4 KONCERTY ORKIESTR DĘTYCH
5 FESTYN „ZIEMNIAK INACZEJ 

KARTOFEL I JEGO 
MOŻLIWOŚCI” 

6 SPOTKANIE SENIORÓW
7 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
8 SPOTKANIE BRACI GÓRNICZEJ
 

 

Działalność sołecka 

Bargłówka 
Finansowanie (kwota, źródło)

AKCJA SPRZĄTANIA LASU 349,73zł, BUDŻET GMINY 
421,43zł, BUDŻET GMINY 

FESTYN FIESTA BARGŁÓWKA 4300,93zł, BUDŻET GMINY 
SPRZĄTANIE LASU 760,26zł, BUDŻET GMINY 
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 1686,74zł, BUDŻET GMINY 

Kozłów 
315zł, BUDŻET GMINY 

RADOSNE ZAKOŃCZENIE 3439,75zł, BUDŻET GMINY 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 906,76zł, BUDŻET GMINY 

Łany Wielkie 
930,99zł, BUDŻET GMINY 

SPOTKANIE CHŁOPSKIE 805,43zł, BUDŻET GMINY 
SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 4556,75zł, BUDŻET GMINY 

945,81zł, BUDŻET GMINY 

Rachowice 
269zł, BUDŻET GMINY 

WYJAZD INTEGRACYJNY 1404zł, BUDŻET GMINY 

Sierakowice 
DOŻYNKI WIEJSKIE 2167,09zł, BUDŻET GMINY 

Sośnicowice 
1022,74zł, BUDŻET GMINY 

ZAWODY SPORTOWE W 660,73zł, BUDŻET GMINY 

MAŁY FESTYN RODZINNY 914,72zł, BUDŻET GMINY 
KONCERTY ORKIESTR DĘTYCH 514,09zł, BUDŻET GMINY 

EMNIAK INACZEJ 2558,53zł, BUDŻET GMINY 

SPOTKANIE SENIORÓW 4274,81zł, BUDŻET GMINY 
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 3655,18zł, BUDŻET GMINY 
SPOTKANIE BRACI GÓRNICZEJ 1680zł, BUDŻET GMINY 
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Finansowanie (kwota, źródło) 
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Trachy 
1 DZIEŃ DZIECKA 175,10zł, BUDŻET GMINY 
2 KONKURS PLASTYCZNY O ŚW. 

MIKOŁAJU 
514,69zł, BUDŻET GMINY 

 

Tworóg Mały 
1 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 1621,20zł, BUDŻET GMINY 
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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. 
 
 
 
 


