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Wstęp
Na podstawie wprowadzonej w 2018 r. nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym,
Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Wymóg raportu został ustanowiony przez art. 28aa. Począwszy od obecnej kadencji będzie
regularnym corocznym obowiązkiem zawierającym podsumowanie działalności samorządu
gminnego w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,
programów i uchwał Rady Gminy Ciasna za rok 2018.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Ciasna do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

gmina
Przystajń
woj. opolskie

gmina
Kochanowice

gmina
Pawonków

Mapa położenie Gminy Ciasna.
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1. Informacje ogólne.
1.1. Ogólna charakterystyka gminy.
Gmina Ciasna położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego,
w powiecie lublinieckim. Jest najbardziej wysuniętą na północ gminą tego powiatu. Od
zachodu graniczy z województwem opolskim. Północno-wschodnią granicę gminy stanowi
rzeka Liswarta. W znaczeniu historycznym, etnograficznym i kulturowym gmina Ciasna
położona jest na obszarze Górnego Śląska - jednego z regionów historycznych Polski.
Powierzchnia gminy obejmuje 134 km2 i skupia na tym terytorium 9 sołectw: Ciasna,
Sieraków Śląski, Zborowskie, Wędzina, Panoszów, Molna, Dzielna, Glinica, Jeżowa.

Mapa z sołectwami Gminy Ciasna.

Siedziba urzędu gminy znajduje się w Ciasnej, miejscowości położonej w południowej części
administrowanego terenu. Gmina Ciasna sąsiaduje od południowego-wschodu z gminami
Pawonków, Kochanowice i Herby (powiat lubliniecki), od północnego-wschodu z gminą
Przystajń (powiat kłobucki), od zachodu z gminami Olesno i Dobrodzień (powiat oleski województwo opolskie).
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Przez obszar gminy Ciasna prowadzi droga krajowa nr 11 Katowice-Poznań. Łączy ona
bezpośrednio dwa pobliskie miasta - Lubliniec i Olesno.
Wizytówką gminy Ciasna są prężnie działające grupy dzieci i młodzieży w ramach
Gminnego Ośrodka Kultury. Są to Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Zespół Mażoretek
Copacabana.
Na uwagę zasługuje fakt, że Mażoretki od 15 lat każdego roku biorą udział
w Mistrzostwach Polski, międzynarodowych festiwalach i nigdy nie wracają bez miejsca na
podium. Najważniejszym osiągnięciem Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest I miejsce w XXXV
Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

1.2. Demografia Gminy Ciasna.
Na koniec 2018r. w Gminie Ciasna zameldowanych było 7605 osób, w tym 3878
kobiet. Poniższa tabela przedstawia bardziej szczegółowe dane w porównaniu do 2017 r.

Stan ludności – porównanie lat 2017-2018

Rok

Liczba ludności

Liczba ludności

na 31.12.2018

na 31.12.2018

zameldowanych

zameldowanych

w Gminie Ciasna

w Gminie Ciasna

na pobyt stały

na pobyt czasowy

Urodzenia dzieci,
które są
zameldowane
w Gminie Ciasna

Zgony osób ostatnio
zameldowanych
w Gminie Ciasna

2017

7525

108

68

100

2018

7503

102

71

73

Statystyka ludności wg płci stan na dzień 31.12.2018 r. (pobyt stały i czasowy)
WIEK

MĘŻCZYZN

KOBIET

OGÓŁEM

0-2

106

100

206

3

24

26

50

4-5

68

55

123

6

43

37

80

7

43

32

75

8-12

199

192

391

13-15

128

95

223
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16-17

78

74

152

18

38

36

74

powyżej19 r.ż.

3000

3231

6231

ogółem
191919rrr.r.ż.-

3727

3878

7605

65

Statystyka ludności wg płci stan na dzień 31.12.2018 r. (pobyt stały)
MĘŻCZYZN

KOBIET

OGÓŁEM

0-2

106

99

205

3

23

26

49

4-5

68

53

121

6

42

36

78

7

43

28

71

8-12

197

192

389

13-15

128

95

223

16-17

78

74

152

18

38

36

74

powyżej 19 r.ż.

2954

3187

6141

ogółem
191919rrr.r.ż.-

3677

3826

7503

WIEK

65

Statystyka ludności z podziałem na poszczególne miejscowości stan
na dzień 31.12.2018 r. (pobyt stały i czasowy)
CIASNA (OGÓŁEM)

7605

CIASNA

1596

DZIELNA

271

GLINICA

1006

JEŻOWA

554

MOLNA

345

PANOSZÓW

535

SIERAKÓW ŚLĄSKI
WĘDZINA
ZBOROWSKIE

1612
618
1068
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Statystyka ludności z podziałem na poszczególne miejscowości
stan na dzień 31.12.2018 r. (pobyt stały)
CIASNA (OGÓŁEM)

7521

CIASNA

1570

DZIELNA

273

GLINICA

974

JEŻOWA

537

MOLNA

342

PANOSZÓW

521

SIERAKÓW ŚLĄSKI

1624

WĘDZINA

620

ZBOROWSKIE

1060

Statystyka ludności z podziałem na
poszczególne miejscowości - stan na dzień
31.12.2018 r.
ZBOROWSKIE

1060
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1624

SIERAKÓW ŚLĄSKI

521

PANOSZÓW

Mieszkańcy

342

MOLNA

537

JEŻOWA

974

GLINICA

273

DZIELNA

1570

CIASNA
0
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Statystyka ludności z podziałem na
poszczególne miejscowości - stan na dzień
31.12.2018 r. (procentowo)

14%

CIASNA

21%

DZIELNA
GLINICA

8%
4%
13%

22%

JEŻOWA
MOLNA
PANOSZÓW
SIERAKÓW ŚLĄSKI
WĘDZINA

7%
7%

4%

ZBOROWSKIE

Liczba zameldowanych cudzoziemców wg płci stan na dzień 31.12.2017 r.
MĘŻCZYZN

KOBIET

OGÓŁEM

9

1

10

Liczba zameldowanych cudzoziemców wg płci stan na dzień 31.12.2018 r.
MĘŻCZYZN

KOBIET

OGÓŁEM

13

3

16

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w Gminie Ciasna w dniu 31.12.2018 r.
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Liczba bezrobotnych

OGÓŁEM
160

Wybrane kategorie bezrobotnych:
Do 25. roku życia
Powyżej 50. roku życia
Bez kwalifikacji zawodowych
Kobiety, które nie podjęły pracy po
Z
prawem dziecka
do zasiłku
urodzeniu

24
38
52
X
18

KOBIETY
101
13
17
34
48
10

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono w 2018 r. :
akty urodzenia – 10:
zagraniczne (umiejscowione) – 10;
akty małżeństwa – 52:
konkordatowe – 37;
cywilne – 11;
zagraniczne (umiejscowione) – 4;
akty zgonu – 33:
zagraniczne (umiejscowione) – 4.
Liczba zawartych związków małżeńskich na terenie Gminy Ciasna w 2018 roku wyniosła 44.

1.3. Jednostka organizacyjna realizująca zadania organu wykonawczego i
stanowiącego
Jednostką organizacyjną realizującą zadania Wójta Gminy Ciasna i Rady Gminy Ciasna jest
Urząd Gminy Ciasna z siedzibą w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a.

Foto: Budynek Urzędu Gminy Ciasna
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciasna przedstawia się następująco :
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY CIASNA
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Urząd Gminy zatrudniał na dzień 31.12.2018r.
Liczba pracowników

Urząd Gminy Ciasna

na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Gminy – pracownicy administracyjni

28

Urząd Gminy – wszyscy pracownicy

44

Tabela – liczba pracowników.

Kobiety

Mężczyźni

Urząd Gminy – pracownicy administracyjni

23

5

Urząd Gminy – wszyscy pracownicy

27

17

Tabela – liczba pracowników według płci.

Od dnia 26 listopada 2006 r. nieprzerwanie stanowisko Wójta Gminy Ciasna sprawuje
Pan mgr inż. Zdzisław Kulej.
Jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy Ciasna oprócz oświatowych zatrudniają :
Liczba osób z różnym wymiarem etatu
na dzień 31.12.2018 r.
Gminny Ośrodek Kultury

5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

7

Gminna Biblioteka Publiczna

2,25

Wpływ korespondencji za 2017 r. i 2018 r. przedstawia się następująco:
Wpływ korespondencji

Wpływ faktur

Na dzień 31.12.2018 r.

10904

2321

Na dzień 31.12.2017 r.

11831

2281
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2. Realizacja uchwał Rady Gminy Ciasna.
Rada Gminy Ciasna składa się z 15 radnych :
1.

Grażyna Gała

6. Teresa Kozala

11. Henryk Pluta

2.

Helmut Grzesik

7. Paweł Krawczyk

12. Damian Szpank

3.

Adam Jelonek

8. Czesław Małczak

13. Oktawian Vieth

4.

Mirosław Kalarus

9. Piotr Maroń

14. Marcin Wasyliszyn

5.

Andrzej Kosytorz

10. Józef Nieświec

15. Mariola Werner

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Henryk Pluta, Wiceprzewodniczącymi są
Pan Mirosław Kalarus i Pani Grażyna Gała.
Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy Ciasna są :
1. Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Maroń,
2. Komisji Budżetu – Pani Mariola Werner,
3. Komisji Gospodarki – Pan Mirosław Kalarus,
4. Komisji Spraw Społecznych – Pan Oktawian Vieth,
5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Paweł Krawczyk.
Mandat radnego na dzień 31.12.2018 r. sprawują Radni Rady Gminy Ciasna, którzy
ślubowanie złożyli dnia 22.11.2018 r.
Radna Teresa Kozala ślubowanie złożyła dnia 28.11.2018 r.

Foto: Radni oraz Wójt Gminy Ciasna

Foto: Radna T. Kozala
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Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy
pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób
określony uchwałami. W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne
uchwały. Rada Gminy obradowała na 11 sesjach i podjęła 101 uchwał. Wśród podjętych
przez

Radę

uchwał

większość

dotyczyła

spraw

z

zakresu

inwestycji,

planów

zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą,
ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Śląski
zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa
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3. Rolniczy charakter Gminy – rolnictwo i łowiectwa.

Foto: Zagroda rolnicza w sołectwie Glinica

Powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 13 417 ha.
Gmina Ciasna jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 50% ogólnej powierzchni gminy
i wynoszą 6708 ha.
Struktura terenów w gminie Ciasna:
Rodzaj gruntu
Użytki rolne
Lasy Państwowe
Pozostałe grunty

Procent powierzchni
50,0%
39,9%
10,1%

Powierzchnia gminy w procentach

10,1%
Użytki rolne

50,0%
39,9%

Lasy Państwowe
Pozostałe grunty
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W gminie funkcjonuje 681 gospodarstw rolnych , w tym 7 gospodarstw powyżej 50 ha.
Liczba gospodarstw w podziale na wielkość przedstawia się następująco:
Przedział powierzchni
gospodarstw rolnych
do 10 ha
od 10 do 30 ha
od 30 do 50 ha
powyżej 50 ha

Liczba gospodarstw
530
134
10
7

Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 7593 ha. Poniższy wykres przedstawia
procentowy udział powierzchni w rozbiciu na użytki:
Rodzaj użytku

Procent powierzchni

Grunty orne
Łąki trwałe
Pastwiska
Grunty pod stawami
Lasy
Pozostałe użytki

64,7%
17,3%
6,4%
6,0%
5,5%
0,1%

Procentowy udział powierzchni gosp. rolnych
w rozbiciu na użytki
6,0%

5,5% 0,1%

Grunty orne

6,4%

Łąki trwałe
Pastwiska
17,3%

Grunty pod stawami
64,7%

Lasy
Pozostałe użytki
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Użytki rolne w gminie zajmują około 6708 ha . W obrębie użytków rolnych przeważają
grunty orne około 4913 ha, w tym największy udział mają grunty o V i VI klasie bonitacyjnej.
Na terenach ornych uprawiane są głównie zboża, kukurydza i rzepak.
Areał poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:

Klasa bonitacyjna
IIIb
IVa
IVb
V
VI

Areał w %
4,9
16,8
22,2
48,5
7,6

W okresie sprawozdawczym samorząd prowadził szeroką współpracę z Powiatowym
Inspektoratem Weterynarii w Lublińcu, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych
zwierząt gospodarskich, w tym: afrykańskiego pomoru świń (ASF), wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), a także obowiązujących aktualnych przepisów weterynaryjnych.
Współpracowano także z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach w zakresie zwalczania chwastów oraz szkodników w uprawach
roślin.
Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 5360 ha, gdzie jest utworzonych 8 obwodów
łowieckich.
W 2018 roku samorząd prowadził szeroko rozumianą współpracę z działającymi tu kołami
łowieckimi: „Bażant” Siemianowice Śląskie, „Żubr” Księży Las, „Hubertus”

Lubliniec,

„Ryś” Bielsko-Biała, „”Trop” Lubliniec, „Dzik” Dobrodzień, „Węglarz” Miechowice,
„Knieja” Nowiny, w ramach czego opiniował roczne plany łowieckie oraz korekty do tych
planów.
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4 Działalność gospodarcza.
Wpisy dokonane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Rok

Wpisy o rozpoczęcie działalności

Wykreślenie działalności

2017

39

20

2018

26

16

Podmioty gospodarcze - obsługa CEIDG przez
Urząd Gminy Ciasna
40
35
30

39

25

Wpisy o rozpoczęcie
działalności

26

20

Wykreślenie działalności

20

15

16

10
5
0
2017

2018

Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
Ciasna na dzień 31.12.2018 r. wynosi 366.
Największe zakłady pracy na terenie Gminy Ciasna :

1. INVADO Sp. z o. o.
2. EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k.
3. KOSPAN Spółka Jawna
4. PATOKA INDUSTRIES Ltd.Sp. z o.o.
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5. ASKLA Automatyka, serwis. Klabis J.
6. Wrona – Produkcja podłoża do uprawy pieczarek
7. Schody Lempa
8. GRANIT Krystian Grzechac
9. Fontanny z kamienia Renata Kaczmarczyk
10. Usługi Transportowe „PARS”

Foto: Fontanna z kulą ziemską – produkt przedsiębiorcy z Ciasnej

5. Gospodarka komunalna
5.1. Zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków.
Z dniem 16 czerwca 2018 r. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W celu uniknięcia dużej rozbieżności w taryfach za lata ubiegłe, a taryfą, która została
wprowadzona w życie Wójt Gminy Ciasna przedłożył Radzie Gminy Ciasna projekty uchwał
o dopłacie do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Na podstawie Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28.11.2018 r.
wprowadzono dopłatę w wysokości 8,50 zł plus obowiązujący podatek VAT do 1 m3
odprowadzonych ścieków oraz na podstawie Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Ciasna
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z dnia 28.11.2018 r. wprowadziła dopłatę w wysokości 1,00 zł plus obowiązujący podatek
VAT do 1 m3 zużytej wody. Ceny kształtują się następująco:
Ceny zatwierdzone
przez Wody Polskie
(stawki podane
w brutto)

Wysokość
dopłaty z
budżetu Gminy
(stawki podane
w brutto)

Cena ponoszona
przez
mieszkańców
(stawki podane
w brutto)

6,70 zł/m3

1,08 zł

5,62 zł/m3

5,58 zł / 1 miesiąc

----

5,58 zł/ 1 miesiąc

16,66 zł/m3

9,18 zł

7,48 zł/m3

16,34 zł/m3

9,18 zł

7,16 zł/m3

Cena wody zł/m3
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena usługi
odprowadzania
ścieków
dla Grupy 1 (zł/m3)
Cena usługi
odprowadzania
ścieków
dla Grupy 2
posiadającej
przydomowe
przepompownie
ścieków (zł/m3)

Woda dostarczana jest mieszkańcom Gminy z ujęcia głębinowego w miejscowości
Przywary. Woda nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji.
Na terenie Gminy Ciasna zlokalizowanych jest 7 punktów kontroli jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Przywary.
W 2018 r. dokonano oceny 33 próbek wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
sieciowego Przywary. Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym,
fizykochemicznym i organoleptycznym spełniały wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W 2018 r. eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna była firma
Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń sp.j. z siedzibą w miejscowości Ciasna,
ul. Zjednoczenia 1k.

5.2. Oczyszczalnie ścieków.
Na terenie Gminy Ciasna funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Sierakowie Śląskim
oraz Ciasnej.
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W 2018 roku oczyszczalnia ścieków w Ciasnej przyjęła 97 629 m3, w tym również ścieki
dowożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. Natomiast oczyszczalnia ścieków
w Sierakowie Śląskim przyjęła 79 320 m3, w tym 702 m3 dowożone taborem asenizacyjnym.
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Tab.1. Ilość ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnie ścieków.
13 listopada 2018 r. Rada Gminy Ciasna Uchwałą Nr LIII/352/2018 wprowadziła zmiany
w aglomeracji Sieraków Śląski. Do aglomeracji włączono Panoszów, ul. 1-go Maja, Młyńską,
Tysiąclecia, Leśną oraz ul. Szklarską w Wędzinie. Rozszerzenie aglomeracji jest
podyktowane zamiarem budowy kanalizacji w miejscowości Panoszów oraz Wędzina.
Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciasna oraz oczyszczalni ścieków
w Sierakowie Śląskim i Ciasnej w 2018 roku wykonywała firma: Zakład Produkcyjno
Handlowo Usługowy „Elektromechanika”, z siedzibą w Ciasnej przy ul. Witosa 11.

5.3. Stan urządzeń na sieci, w tym hydrantów.
Gmina Ciasna posiada ponad 155 km sieci wodociągowej. Sama sieć wodociągowa jest
w dobrym stanie. Natomiast przyłącza do sieci wodociągowej wymagają sukcesywnej
wymiany.
W trakcie modernizacji dróg w 2018 r. wymienione były przyłącza wodociągowe m.in.
w miejscowości Sieraków Śląski – ul. Dworcowa i Słoneczna.
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Zlokalizowane hydranty na sieci wodociągowej wymagają wymiany. W pierwszej kolejności
będą wymieniane hydranty w najbardziej strategicznych miejscach, które będą konsultowane
z

Ochotniczą

Strażą

Pożarną.

Planuje

się

wymianę

hydrantów

na

hydranty

ze stali nierdzewnej. Koszt szacunkowy jednego hydrantu wynosi 2 200 zł netto.
W 2018 roku zostały wymienione dwa hydrant, w Sierakowie Śląskim na ulicy Oleskiej oraz
w Ciasnej na ulicy Zielonej.
W jednostkach OSP posiadających samochody gaśnicze: OSP Ciasna, OSP Sieraków Śląski,
OSP Molna, OSP Zborowskie oraz OSP Glinica znajdują się hydranty wewnętrzne, z których
jednostki czerpią wodę w przypadku pożarów.
Praktyczne działania wykazały, iż sprawne hydranty na bieżąco nadzorowane przez
miejscowe jednostki OSP znajdują się w:
1) Wędzina – na ulicy Muzealnej oraz Szkolnej,
2) Ciasna – na ulicy Zielonej, Jeżowskiej Zjednoczenia oraz obok hali sportowej,
3) Sieraków Śląski – na ulicy Oleskiej, Szkolnej, Osiedlowej oraz obok hali sportowej,
4) Dzielna – na ulicy Asfaltowej oraz wewnętrzne instalacje firm: INVADO i Schody
Lempa,
5) Jeżowa – na ulicy Asfaltowej oraz przy kościele,
6) Glinica – na ulicy Brzezinkowskiej oraz przy kościele,
7) Zborowskie – na ulicy Fabrycznej, Głównej, Dolnej oraz Górnej,
8) Panoszów – na ulicy Tysiąclecia oraz 1-go Maja,
9) Molna – na ulicy Wiejskiej, Tylnej oraz Cegielnianej.

5.4. Zakup energii elektrycznej.
W czerwcu 2018 r. Gmina Ciasna przeprowadziła przetarg nieograniczony pn. „Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Ciasna i jej jednostek organizacyjnych”. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PGE Obrót S.A. Cena oferty wyniosła 409 788,07 zł brutto.
Umowa została zawarta na okres do 31.12.2019 r. Cena jednostkowa netto za MWh wynosi
262,00 zł.
W 2018 roku energię elektryczną na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej, w tym
oświetlenie dróg, gmina kupowała od firmy ........ .
Kwota wydatkowana na realizację oświetlenia wynosi .............

str. 22

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok

5.5. Gospodarka odpadami.
W 2018 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła
firma PZOM Strach Sp. z o.o., Sp.k. zgodnie z umową, gmina pokrywała koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów w 2018 roku w takiej ilości, która została przekazana
i potwierdzona dokumentami. W gminie Ciasna w 2018 r., opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty ustalonej uchwałą rady Gminy Ciasna. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosiła 8,50 zł miesięcznie na osobę jeżeli odpady są zbierane i odbierane
selektywnie oraz 17 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku braku segregacji. Właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do 15 dnia następnego
miesiąca, w którym powstało zobowiązanie, jedynie opłatę za miesiąc grudzień należy uiścić
w terminie do 31 grudnia danego roku. Liczba ludności w Gminie Ciasna według ewidencji
ludności wynosi 7503 (stały meldunek) na 31.12.2018 r. Liczba złożonych deklaracji wynosi
2166, z których wynika, że ilość osób objętych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych wg złożonych deklaracji wynosi 5610.
Do końca roku 2018 r., na konto Gminy Ciasna wpłynęło łączna kwota 584 113,32 zł,
tytułem opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stan
zaległości na dzień 31.12.2018 r., wyniósł 40 547,57 zł, dotyczył 235 płatników.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągniętych przez Gminę Ciasna w 2018 r.
W roku 2018 Gmina Ciasna osiągnęła wszystkie poziomy recyklingu, do których
zobligowana jest przez Rozporządzenia Ministra Środowiska.
Zauważyć należy, że gmina osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 32,26 %.
Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2018 r. wynosi 30 %, wobec
powyższego gmina wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym
rozporządzeniem. Ustawodawca ustalił na 2019 r., wymagany poziom recyklingu
w wysokości 40 %, który będzie trudny do osiągnięcia.
Na terenie gminy przeprowadzona została coroczna, objazdowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych sprzed posesji, oraz dwukrotnie odbyła się zbiórka elektrośmieci sprzed
posesji. W wyniku przeprowadzonych zbiórek zebrano łącznie ponad 33 tony odpadów
wielkogabarytowych.
Kampania informacyjna wśród właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi spowodowała, że tylko kilku właścicieli nieruchomości
nie wyraziło chęci segregowania odpadów. Podnoszenie świadomości tych mieszkańców
przyczyniło się do osiągnięcia przez gminę wymaganych przepisami prawa poziomów
recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.
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5.6 Gospodarka mieszkaniowa
1) Liczba mieszkań w dyspozycji gminy
W 2018 roku w dyspozycji gminy było 69 mieszkań komunalnych.
2) Liczba postępowań eksmisyjnych
W 2018 roku nie przeprowadzono postępowań eksmisyjnych.
3) Liczba osób oczekujących na mieszkanie
Na chwilę obecną 10 osób oczekuje na mieszkanie komunalne.

6. Ochrona środowiska
1)

W 2018 roku w granicach administracyjnych Gminy Ciasna znajdowały się:

a)

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

b)

Otulina Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

c)

Natura 2000 – Łęg nad Młynówką – rezerwat położony jest w granicach Parku

Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
d)

Rezerwat przyrody – Cisy koło Sierakowa Śląskiego.

Foto:
Foto:

Krajobraz gminy Ciasna wykonane przez Panią Katarzynę Płuciennik
Jesienny krajobraz gminy Ciasna wykonane przez Panią Katarzynę Płuciennik
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2)

Pomniki przyrody:

a)

Dąb szypułkowy – rośnie przy skrzyżowaniu dróg Sieraków – Ciasna – Wędzina

b)

Grupa drzew: Dąb szypułkowy – 4 sztuki Lipa drobnolistna – 11 sztuk – Sieraków Śląski,

Al.. Parkowa 2, Park Pałacowy
c)

Dąb szypułkowy – przy drodze DK 11 w Ciasnej

d)

Buk pospolity – Rezerwat Cisy k/Sierakowa Śląskiego,

e)

Dąb szypułkowy – Rezerwat Cisy k/Sierakowa Śląskiego,

f)

Dąb szypułkowy – przy pałacu Panoszów

g)

Wiąz szypułkowy – na terenie rezerwatu Łęg nad Młynówką

h)

Jesion wyniosły – na terenie rezerwatu Łęg nad Młynówką w miejscowości Panoszów

3)

Działania podjęte przez Gminę Ciasna w 2018 roku wpływające na ochronę

środowiska naturalnego:


Budowa ścieżek i dróg pieszo – rowerowych na terenie Gminy Ciasna



termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10



wymiana pieca oraz docieplenie stropodachu budynku Urzędu Gminy w Ciasnej



budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie – V etap



budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór.

4)

Utrzymanie zieleni

Wizytówką gminy są utrzymywane wysokiej kulturze place gminne oraz tereny zielone.

Foto: Teren wokół Urzędu Gminy Ciasna
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Foto: Kwiaty wokół ronda w Sierakowie Śląskim.

Foto. Plac na ulicy Twardocha w Ciasnej.
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7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
1. Przestępczość w Gminie Ciasna została szczegółowo opisana w „Sprawozdaniu
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz informacji o stanie
porządku publicznego na terenie powiatu za rok 2018” (dostępne w biurze Rady
Gminy). W gminie Ciasna liczba przestępstw odnotowanych przez Policję w 2018 r.
kształtowała się na poziomie:

Zdarzenie
Kradzież cudzej rzeczy
Kradzież z włamaniem
Rozbój
Uszkodzenie rzeczy
Bójka, pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Ustawa o narkomanii

Liczba
5
9
0
2
0
0
15

2. Na terenie gminy Ciasna funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
z tego dwie (OSP Ciasna i Sieraków Śl.) należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
3. Skupiają łącznie 263 członków, z tego 139 członków czynnych, uprawnionych do
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W rozbiciu na poszczególne jednostki
OSP: Ciasna – 18, Dzielna – 15, Glinica – 13, Jeżowa – 13, Molna – 13, Sieraków Śl.
– 33, Wędzina – 16, Zborowskie – 18. Wszyscy ratownicy są odpowiednio
przeszkoleni, ubezpieczeni i przebadani przez lekarza medycyny pracy.
4. Statystyka interwencji jednostek ochrony ppoż. za 2018 r. na terenie gminy Ciasna
zamknęła się następująco:

OSP
Ciasna
Sieraków Śl.
Molna

Pożary
14
8
0

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

36
35
3

9
2
0

Ogółem
59
45
3
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Zborowskie
Glinica
Wędzina
Dzielna
Jeżowa

1
0
2
0
0

3
2
1
1
0

0
0
0
0
0

4
2
3
1
0

5. Dnia 5 grudnia 2018 r. uruchomiono procedury przetargowe na dostawę fabrycznie
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zostało dofinansowane
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Systematyczna wymiana
taboru samochodowego oraz dosprzętowienia i umundurowanie OSP pozwala na
pełną realizację zadań jednostek ochrony ppoż., jak też szeroko rozumianego
bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

Foto: Pożar zabudowań gospodarskich w Wędzinie
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Foto: Budynek remizy OSP w Sierakowie Śląskim

Foto: Gminne zawody sportowo-pożarnicze

str. 29

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok

8. Sytuacja finansowa gminy
8.1 Wysokość budżetu
Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą
Rady Gminy w Ciasnej Nr XLIII/287/2017 w wysokości 40 573 407,72 zł po stronie
dochodów natomiast po stronie wydatków budżetowych wysokości 41 403 680,72 zł.
Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2 498 649,00 zł natomiast rozchody
1 668 376,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.
W toku realizacji plan budżetu gminy w 2018 roku zwiększył się do wysokości
44 293 031,68 zł po stronie dochodów i 47 454 403,34 zł po stronie wydatków. Przychody
zostały zwiększone do wysokości 4 995 708,66 zł natomiast rozchody zwiekszono do kwoty
1 834 337,00 zł. Zmian w budżecie gminy dokonano 10 uchwałami Rady Gminy oraz 18
Zarządzeniami Wójta Gminy, które dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz dostosowania planu

do faktycznych

potrzeb. Budżet gminy zamyka się wynikiem dodatnim.
Planowane dochody wykonano w 100,63 % w stosunku do planu dochodów.
Realizacja wydatków ukształtowała się na poziome 92,27 %. Poziom wykonania wydatków
spowodowany był

niewykonaniem wszystkich zadań inwestycyjnych i bieżących, które

zostały zaplanowane do realizacji w 2018 roku oraz tym, iż nie wszystkie płatności zostały
dokonane do 31.12.2018 r., z uwagi na termin płatności, który przypadł na styczeń 2019 roku.
Zwiększenie przychodów budżetowych spowodowane było wprowadzeniem do budżetu
gminy w ciągu roku nowych zadań inwestycyjnych. Z zaciągniętych kredytów i pożyczek
finansowano realizację zadań inwestycyjnych między innymi budowę: dróg, kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz oświetlenia ulicznego.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
wynoszą ogółem 711 597,99 zł., co stanowi 1,60 % osiągniętych dochodów.
Gmina Ciasna w 2018 roku udzieliła ulg i zwolnień na kwotę 173 814,23 zł co stanowi 0,38
% osiągniętych dochodów.
Zaległości

za lata ubiegłe i 2018 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz

mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 39 292,82 zł. Zaległości z tytułu korzystania
z mediów(woda, ścieki)

w budynkach komunalnych wynoszą 13 192,20 zł. Zaległości

podatkowe od nieruchomości osób fizycznych za lata ubiegłe i 2018 rok wynoszą 268 113,36
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zł. Windykacja wszystkich należności gminy prowadzona jest na bieżąco zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
W 2018 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów wysokości 1 642 510,10 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 14 178 477,10 zł co stanowi
31,81% wykonanych dochodów na rok 2018.
Planowane dotacje dla OSP, instytucji kultury, Caritas oraz stowarzyszeniom przekazano
w całości. Planowana rezerwa w wysokości 200 000 zł nie została rozdysponowana.
Gmina posiada płynność finansową. Wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo
i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina nie posiada zobowiązań
wymagalnych.
Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2018 roku zostały wykonane zgodnie z uchwałą
budżetową na rok 2018.
Zrealizowano wszystkie Uchwały Rady Gminy, dotyczące budżetu i jego zmian zgodnie
z uchwalonym przez Radę Gminy budżetem i wszystkimi uchwałami zmieniającymi.
Wartość początkowa majątku Gminy Ciasna na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
138 055 602,94 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 149 018 900,35 zł,
co oznacza wzrost o 7,94 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego.
Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych
Wartość brutto

Grupa
Lp.
1
2

Numer
0
1

3

2

4

3

5

4

6

5

Nazwa
GRUNTY
BUDYNKI
I
LOKALE
ORAZ
SPÓŁDZIELCZE
PRAWO
DO
LOKALU
UŻYTKOWEGO
I
SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE
PRAWO
DO
LOKALU
MIESZKALNEGO
OBIEKTY
INŻYNIERII
LĄDOWEJ
I
WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE
MASZYNY,
URZĄDZENIA
I
APARATY
OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
MASZYNY,

Stan na dzień
01.01.2018 r.
5 257 648,26

327 495,31

223 579,70

Stan na dzień
31.12.2018 r.
5 361 563,87

17 534 937,77

866 203,78

13 139,57

18 388 002,01

113 708 634,32

10 022 550,32

71 712,52

123 659 472,12

141 473,75

0,00

0,00

141 473,75

293 183,88

0,00

7 279,39

285 904,49

0,00

16 649,45

0,00

16 649,45

Zwiększenia

Zmniejszenia
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7

6

8

7

9

8

URZĄDZENIA
I
APARATY
SPECJALISTYCZNE
URZĄDZENIA
TECHNICZNE
ŚRODKI
TRANSPORTOWE
NARZĘDZIA,
PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI
I
WYPOSAŻENIE,
GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOW
ANE
Razem

116 647,22

33 566,70

0,00

150 213,92

883 222,05

0,00

0,00

883 222,05

119 855,69

12 543,00

0,00

132 398,69

138 055 602,94

11 279 008,56

315 711,18

149 018 900,35

Stan na dzień 01.01.2018 r.
0,21%

0,00%

0,08% 0,64%

0,09%
3,81%

0,10%

Grupa 0
Grupa 1

12,70%

Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

Grupa 5
Grupa 6

82,36%

Grupa 7
Grupa 8

Stan na dzień 31.12.2018 r.
0,19%

0,01%

0,10%

0,59%

0,09%

3,60%
Grupa 0

0,09%
12,34%

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5

82,98%

Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8

Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni lat
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Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział

całkowitych wydatkach

budżetowych Gminy Ciasna, na przestrzeni 3 minionych lat wzrósł znacząco w roku 2018.
Udział
inwestycji

w

wydatkach
budżetowych
Rok

Wydatki ogółem

Wydatki majątkowe

w %.

2016

31 123 860,64

8 469 994,06

27,21

2017

32 463 481,76

7 182 562,36

22,13

2018

43 788 525,26

16 922 305,27

38,65

Poziom wydatków inwestycyjnych
na przestrzeni lat
50 000 000,00

43788525,26

45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00

31123860,64

32463481,76

30 000 000,00
wydatki majątkowe

25 000 000,00
20 000 000,00

16922305,27

wydatki ogółem

15 000 000,00
10 000 000,00

8469994,06

7182562,36

2016

2017

5 000 000,00
0,00
2018
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8.2 Udział dochodów majątkowych
Udział dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych na finansowanie
inwestycji w latach 2016-2018
W skład dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych wchodzą: dotacje
otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje, środki otrzymywane od innych podmiotów na
realizację inwestycji na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz dotacje
otrzymywane w ramach środków europejskich.

Dochody majątkowe
Rok

Dochodów ogółem

pochodzące ze źródeł

w zł.

zewnętrznych

Udział dochodów majątkowych
zewnętrznych w dochodach
majątkowych ogółem w %.

w zł.
2016

31 205 889,10

3 707 401,52

11,88

2017

32 525 432,69

2 707 363,03

8,32

2018

44 575 334,98

10 854 161,81

24,35

Dochody Gminy Ciasna
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00

Dochody ogółem

25 000 000,00
20 000 000,00

Dodody majątkowe
zewnętrzne

15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

2016

2017

2019
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8.3 Poziom zadłużenia
Zadłużenie Gminy Ciasna w latach 2016-2018
Zadłużenie Gminy Ciasna
Rok

(w zł)

2016

14 102 608,05

2017

13 999 164,00

2018

14 178 477,10

Zadłużenie Gminy Ciasna
50 200 000,00 zł

Zadłużenie Gminy Ciasna
40 200 000,00 zł

30 200 000,00 zł

20 200 000,00 zł
14102608,05

13999164

14178477,1

2016

2017

2018

10 200 000,00 zł

200 000,00 zł

-9 800 000,00 zł

8.4 Zaległości z tytułu podatków
Zaległości z tytułu podatków lokalnych w latach 2017-2018
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W roku 2017 podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych
opodatkowanych zostało 2772 podatników. W roku 2018 podatkiem rolnym, leśnym i od
nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych zostało 2 809 podatników. Z tytułu podatku
od środków transportu osób fizycznych w latach 2017 i 2018 opodatkowano 38 podatników.
Poziom zaległości z tytułu w/w podatków w latach 2017 oraz 2018 prezentuje poniższa tabela
i wykres.
Zaległości z tytułu
podatku
Rok

od

nieruchomości
osoby fizyczne w
zł.

Zaległości
tytułu

z Zaległości z tytułu

podatku podatku od środków

rolnego

osoby transportu

fizyczne w zł.

fizyczne w zł.

osoby

Zaległości
podatku

z

tytułu
leśnego

osoby fizyczne w zł.

2017

241 317,51

13 332,11

25 500,54

558,00

2018

268 113,36

19 468,45

21 984,03

680,99

300 000,00

268113,36
250 000,00

241317,51

Podatek od nieruchomości
osoby fizyczne-zaległości
200 000,00

Podatek rolny osoby fizycznezaległości
150 000,00

Podatek od środków
transportu osoby fizycznezaległości

100 000,00

13332,11
50 000,00

Podatek leśny osoby fizycznezaległości

19468,45
21984,03

25500,54
558

680,99

0,00
2017

2018

W roku 2017 podmiotów – bedących osobami prawnymi

podatkiem od nieruchomości

opodatkowano w liczbie 56. Zaległości stanowią ogółem kwotę 46 320,31 zł i dotyczą 3
podmiotów.

Liczba

podmiotów

zalegających

w

stosunku

do

liczby

podmiotów
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opodatkowanych stanowi 5,36 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie
do okresów zaległości.
Podatkiem rolnym osób prawnych w roku 2017 opodatkowano 16 podatników. Zaległości
tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 127,00 zł dotyczą 1 podatnika.
Podatkiem leśnym osób prawnych w roku 2017 opodatkowano 11 podmiotów. W roku 2018
podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano
w liczbie 60. Zaległości stanowią ogółem kwotę 110 971,38 zł i dotyczą 5 podmiotów. Liczba
podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 58,33 %.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.
Podatkiem rolnym osób prawnych w roku 2018 opodatkowanych jest 16 podatników.
Podatkiem leśnym osób prawnych w roku 2018 opodatkowanych jest 13 podmiotów.
W latach 2017 oraz 2018 z tytułu podatku od środków transportu osób prawnych
opodatkowano 3 podmioty.

9. Inwestycje
9.1 Infrastruktura drogowa i inwestycje liniowe

9.1.1 Drogi i drogi rowerowe

Stan dróg gminnych (zarządzanych przez Gminę Ciasna) ocenić należy jako dobry lub bardzo
dobry. Łączna długość dróg zarządzanych przez gminę to 146 km. W roku 2018 oraz w latach
poprzednich drogi gminne są regularnie przebudowywane lub remontowane, wskutek czego
bardzo duży odsetek głównych dróg gminnych posiada nawierzchnie bitumiczną w dobrym
stanie. Pozostałe drogi modernizowane będą w roku bieżącym oraz w latach kolejnych.
W roku 2018 przebudowie , modernizacji lub remontowi poddano łącznie 7, 567 km dróg
gminnych:
I. Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul.
Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina
Ciasna”
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane na o wartości wynoszącej 2 529 654,58 zł
brutto. Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ul. Dworcowej oraz Słonecznej
w miejscowości Sieraków Śląski. Zakres robót obejmował wykonanie:
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- kanalizacji deszczowej,
- konstrukcji oraz nawierzchni ulic Dworcowej oraz Słonecznej wraz z chodnikami i ciągiem
pieszo – rowerowym,
- oświetlenia ulicznego
- odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Zadanie zrealizowano z udziałem środków w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Foto: Ulica Dworcowa w Sierakowie Śląskim

Foto: Ulica Słoneczna w Sierakowie Śląskim
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II. Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę
przysiółka Pietruchowe – długość 780 m
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 181 326,60 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej
oraz poboczy na odcinku drogi pomiędzy miejscowością Ciasna a przysiołkiem Pietruchowe
o długości 780. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Ciasna
a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Lubliniec.

Foto: Realizacja nawierzchni bitumicznej ul. Leśnej w Ciasnej

III. Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450 - 2+210
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 302 519,98 brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej
oraz poboczy na odcinku drogi w miejscowości Glinica o długości 760 m. Zadanie
zrealizowano z dofinansowaniem z podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Foto: Ulica Boczna po przebudowie

IV. Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 – 1+690 – etap II
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 383 194,40 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz poboczy
na odcinku drogi w miejscowości Jeżowa, o długości 1290 m.

Foto: Ulica Leśna w Jeżowej po przebudowie.

V. Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200 – 0+800

str. 40

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 243 250,70 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej , dwóch warstw nawierzchni
bitumicznej oraz poboczy na odcinku drogi w miejscowości Molna, o długości 600 m.
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Foto: Ulica Osiedlowa w Molnej przed przebudową.

Foto: Badania nawierzchni ul. Osiedlowej w Molnej.
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VI. Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości
Ciasna, w km 0+180 – 0+300 IV etap
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 157 014,86 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchni z kostki
brukowej z okrawężnikowaniem oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowano
z dofinansowaniem z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Foto: Sięgacz ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w Ciasnej po przebudowie.

VII. Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna w km
0+400 – 0+780
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 172 592,12 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej , dwóch warstw nawierzchni
bitumicznej oraz poboczy na odcinku drogi w miejscowości Molna, o długości 480 m.
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Foto: Realizacja robót na sięgaczu ul. Wiejskiej w Molnej

VIII. Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 3+330 – 5+330, dł. 2
km
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 380 316,00 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy na odcinku
drogi pomiędzy miejscowością Zborowskie a przysiołkiem Stasiowe o długości 2000 m.
Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Ciasna a Skarbem
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec.

Fot. 10 – Realizacja ul. Myśliwskiej łączącej miejscowość Zborowskie z przysiółkiem Stasiowe

str. 43

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok
IX. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo
Jeżowa, ul. Polna
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 156 466,63 zł brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy,
remontu przepustów rurowych oraz czyszczenie rowów przydrożnych ulicy Polnej
w miejscowości Jeżowa. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środkami budżetu
Województwa Śląskiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.

Foto: Ulica Polna w Jeżowej po przebudowie.

X. Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap I
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 119 375,84 brutto.
Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej , nawierzchni bitumicznej
oraz poboczy na odcinku drogi w miejscowości Ciasna o długości 386 m. Zadanie
zrealizowano z dofinansowaniem z podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Drogi rowerowe
W roku 2018 gmina Ciasna przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Budowa zintegrowanych
węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego w Gminie Ciasna” które realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W
ramach w/w zadania w roku 2018 rozpoczęto prace budowlane , w wyniku których docelowo
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zrealizowanych ma zostać na terenie Gminy Ciasna ok. 13 km dróg rowerowych. Planowany
termin realizacji całego zadania to III kwartał roku 2019.

Foto: Droga rowerowa na odcinku leśnym

Foto: Podbudowa przygotowana do układania nawierzchni bitumicznej drogi rowerowej
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9.1.2. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

Na koniec roku 2018 łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciasna
wyniosła 66,82 km. W roku 2018 do użytku oddano 4,87 km kanalizacji.
I. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna”
objęta V etapem realizacji
Zadanie realizowane było z udziałem środków

przyznawanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wraz z

budową kanalizacji W ramach umowy

o dofinansowanie odtworzone zostały nawierzchnie ulic Borkowa, Polna, Niedźwiedzka,
Wierzbowa oraz Piaskowa. Wartość zadania wyniosła 4 660 014,73 zł.

Foto: Realizacja kanalizacji w miejscowości Zborowskie ul. Polna.

Foto: Realizacja kanalizacji w miejscowości Zborowskie ul. Borkowa
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II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie
Ciasna
W 2018 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna przy ul. Nowy
Dwór. Umowna wartość robót to 2 476 115, 15 zł. W roku 2018 zrealizowano roboty
zasadnicze

dotyczące ułożenia kanalizacji. Zgodnie z harmonogramem na rok 2019

przewidziano wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz odtworzenia nawierzchni drogowej.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków przyznawanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Planowany termin zakończeni realizacji inwestycji
to II kwartał 2019.

Foto: Realizacja kanalizacji w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór
Na koniec roku 2018 łączna długość sieci wodociągowej w Gminie Ciasna wyniosła 155,75
km. Stan sieci wodociągowej w Gminie Ciasna uznać należy jako dobry, a w roku 2018
starania gminy w zakresie sieci wodociągowej dotyczyły przebudowy i wymiany przyłączy
wodociągowych z montażem kompletnych studni wodomierzowych z wyposażeniem
umożliwiającym odczyty radiowe wskazań wodomierzy.
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9.2 Inwestycje kubaturowe
1) „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa w
Gminie Ciasna”
Koszt inwestycji: 118 018,50 zł brutto. Inwestycja współfinansowana przy pomocy
środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw
lokalnych – otrzymano kwotę 59 009,00 zł. Środki własne Gminy Ciasna wyniosły
59 009,50 zł, w tym 16 328,81 zł z Funduszu Sołeckiego Jeżowej za 2018 rok.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchnie z kostki
brukowej, nawierzchnie z piasku, nasyp – górkę, zadaszoną altanę wraz z meblami
ogrodowymi, trawniki darninowaniem pełnym, oświetlenie placu zabaw.
Wyposażenie placu zabaw: tunel, zestaw zabawowy, zjeżdżalnia ze skarpy, tablica
informacyjna z regulaminem.

Foto: Plac zabaw w Jeżowej
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2) „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej – Etap 1”
Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę budynku gospodarczego na centrum
integracji społecznej, zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu, wykonanie
przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego do budynku, wykonanie
monitoringu, kanalizację deszczową oraz drenaż.
Ponadto wykonano zatokę autobusową, scenę plenerową oraz elementy małej
architektury. Budynek wyposażono miedzy innymi w projektor, meble, zmywarkę.
Koszt inwestycji: 3 319 624,92 zł brutto
Inwestycja współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wynosi: 2 714 613, 60 zł
brutto. Końcowa płatność za wykonanie inwestycji zrealizowana w 1 kw. 2019 r.

Foto: Pomieszczenie w budynku centrum integracyjnego
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Foto: Elementy małej architektury

Foto: Elementy małej architektury
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3) „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul.
Muzealnej 10”
W zakres zadania wchodziło wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym, instalacją zbiornikową gazu
płynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l oraz kotłownią gazową.
Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Lp.

Źródła finansowania zadania

1. Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach

Wartość zaangażowanych środków
7 823,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach

40 036,00 zł

3. Środki własne

66 571,03 zł

Razem:

114 430,03 zł

4) „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 –
Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu”
W zakres zadania wchodzi wykonanie dwóch boisk: głównego i treningowego.
Nawierzchnie stanowi trawa z rolki, ponadto wykonano nawodnienie, ogrodzenie oraz
oświetlenie boiska treningowego. Koszt zadania 1 196 867,81 zł brutto. Inwestycja
współfinansowana przez Ministerstwo Sportu. Realizację zakończono w 2019 r.

Foto: Boisko sportowe w Glinicy
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9.3 Wnioski o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na realizacje
zadań gminy złożone w 2018 r.
Lp

Tytuł projektu

Wartość całkowita

Termin
realizacji

1

Montaż

instalacji

2018-03-28

wykorzystujących odnawialne

2020-06-30

źródła

Koszty

Dofinansowanie

kwalifikowane
-

1 197 411,46 zł

1 087 996,78 zł

924 797,26 zł

-

2 443 500,00 zł

2 442 885,00 zł

2 320 740,75 zł

-

469 450,00 zł

468 835,00 zł

398 509,75 zł

-

2 232 292,34 zł

1 925 951,34 zł

1 637 058,64 zł

-

148 722,00

148 722,00

297 444,00 zł

118 018,50

118 018,50

59 009,00 zł

3 762 728,00

1 881 364,00

1 881 364,00 zł

energii

zlokalizowanych na obiektach
Gminy Ciasna
2

Montaż

instalacji

2018-04-12

wykorzystujących odnawialne

2020-06-30

źródła

energii

na

terenie

Gminy Ciasna
3

Ograniczenie „niskiej emisji”

2018-05-28

poprzez

2019-12-31

wymianę

indywidualnych źródeł ciepła
w

modernizowanych

energetycznie budynkach na
terenie Gminy Ciasna
4

Poprawa

efektywności

energetycznej

budynków

i

2018-04-05
2020-12-31

ograniczenie niskiej emisji w
Gminie

Ciasna

-

Kompleksowa
termomodernizacja budynku i
zastosowanie OZE w budynku
przy
ul. Nowej 1a w Ciasnej
5

Budowa

ogólnodostępnych

stref aktywności
oraz

2019-05-30

tworzenie

aktywności

2018-05-04

przestrzeni

sportowej

na

terenie Gminy Ciasna .
6

Budowa
centrum

ogólnodostępnego
rekreacyjnego

miejscowości

Jeżowa

w

04.05.2018r
15.10.2018

w

Gminie Ciasna
7

Przebudowa

ciągu

dróg

03.2019

gminnych ulic , Lipowa (652

11.2019

-

104 S) , Polna(652 108 S) oraz
budowa drogi gminnej ulicy
Kwiatowej

w miejscowości
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Ciasna - Gmina Ciasna
8

Plan rzeczowo - finansowy

10.10.2018-

zadania: „Przebudowa części

30.11.2018r.

mieszkalnej

279 790,14

139 895,07

139 895,07zł

500 964,38

447 122,00

447 122,00 zł

240 818,33

207 924,00

207 924,00 zł

37 475,00

29 980,00 zł

29 980,00 zł

budynku

komunalno-oświatowego
poprzez

adaptację

pomieszczeń mieszkalnych na
sale

lekcyjne

Szkoły

Podstawowej w Zborowskiem
- część lewa pomieszczeń”.
Rozbudowa

9

sanitarnej

kanalizacji
w

Osiedlowej

sięgaczu
w

ul.

01.06.2018

-

30.09.2019

Sierakowie

Śląskim w Gminie Ciasna
wraz

z

zakupem

maszyn

zestawu

i

urządzeń

niezbędnych do utrzymania
sieci kanalizacji sanitarnej
w

należytym

stanie

technicznym .
10

Rozbudowa

sieci

wodociągowej

i

budowa

18.04.201831.10.2018

przyłączy
w ul. Słonecznej, wymiana
przyłączy
w ul. Dworcowej
w Sierakowie Śląskim oraz
budowa

przyłączy

wodociągowych

na

miejscowości
Zborowskie

terenie
Ciasna,

,

Wędzina

i

Dzielna.
11

Zielona pracownia
Eko – Escape Room

01.06.2018- sala

30.11.2018r.

przyrodniczych zagadek

9.4 Fundusz sołecki.
W gminie Ciasna nieprzerwanie od 2010 r. w budżecie gminy wyodrębniane są środki w
ramach funduszu sołeckiego (pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
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funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę Gminy Ciasna w 2009 r. i dotyczyła funduszu
sołeckiego na rok 2010).
Poniższy wykres obrazuje wyodrębniane z budżetu środki finansowe przeznaczone na
fundusz sołecki w latach 2014-2018
Fundusz sołecki w latach

Kwota

2014-2018
2014

217 519,98 zł

2015

220 538,01 zł

2016

240 716,27 zł

2017

239 340,75 zł

2018

266 229,67 zł

Fundusz sołecki w latach 2014-2018
300 000,00 zł

266 229,67
240 716,27
217 519,98
200 000,00 zł

239 340,75

220 538,01

Fundusz sołecki w latach
2014-2018

100 000,00 zł

0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku
wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi
mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu
sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy
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warunki:

służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być

zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2018 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w
ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 r. W trakcie 2018 r. Dzielna Jeżowa, Molna,
Panoszów, Sieraków Śląski i Zborowskie zdecydowały się na zmianę zaplanowanych
wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do przekroczenia
pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą jak przy
uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie).
W 2017r. z wyodrębnionej kwoty 239.340,75 zł na realizację przedsięwzięć
z funduszu sołeckiego dla 9 sołectw na dzień 31.12.2017r. wykorzystano kwotę 238.261,52
zł, co stanowi 99,54 %.
W 2018r. na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dla 9 sołectw
wyodrębniono kwotę 266.229,67 zł. Na dzień 31.12.2018r. wykorzystano kwotę 246.236,69
zł, co stanowi 92,50 %.
W 2018r. w sołectwach najistotniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi ze
środków z funduszu sołeckiego były:
 zakup wraz z montażem zestawu urządzeń o nazwie KID-05 Qitele na plac zabaw
w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia dla sołectwa Panoszów za kwotę 23000,00 zł
 zakup wraz z montażem zestawu urządzeń Qitele na plac zabaw w Ciasnej przy ul.
Ks.Twardocha dla sołectwa Ciasna za kwotę 27000,00 zł

Foto:
Element placu zabaw
w Ciasnej

 zakup ogrodzenia dla sołectwa Wędzina za kwotę 9966,69 zł
 zakup parkietu modrzewiowego składanego dla sołectwa za kwotę 12543,00 zł
str. 55

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok
 zakup zestawu urządzeń na plac zabaw dla sołectwa Glinica za kwotę 29400,00 zł

Foto: Elementy placu zabaw w Glinicy

 zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Zborowskie za kwotę 16.649,45 zł
 zakup ogrodzenia dla sołectwa Dzielna za kwotę 5639,55 zł.
 Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa w Gminie
Ciasna – wkład własny do projektu - szacowany koszt około 16.328,81 zł.

Foto:
Element placu zabaw
w Jeżowej

 zakup 10 kompletów biesiadnych dla sołectwa Jeżowa za kwotę 4000,00 zł
 zakup namiotu festynowego dla sołectwa Zborowskie za kwotę 4888,00 zł.
 zakup 16 kompletów biesiadnych dla sołectwa Zborowskie za kwotę 5990,00 zł.
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 zakup 20 kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki) dla sołectwa Sieraków Śląski za
kwotę 7720,00 zł
 zakup 2 namiotów festynowych wraz z torbami do przenoszenia dla sołectwa
Sieraków Śląski za kwotę 10083,86 zł
Pozostałe środki sołectwa przeznaczyły na zakup wyposażenia do budynków i sal spotkań
wiejskich oraz na organizację dożynek sołeckich.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
Mienie komunalne na dzień 31.12.2018 r. stanowi 251,5590 ha. Powierzchnia mienia
komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 252,3166 ha.
Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, że powierzchnia mienia
komunalnego uległa zmniejszeniu o 0,7576 ha. Różnica stanu mienia komunalnego w okresie
od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 9 umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych: 6 umów sprzedaży, na podstawie których sprzedano
7 działek ewidencyjnych, 2 umów zamiany, na podstawie których nabyto trzy i zbyto dwie
działki ewidencyjne, 1 umowy nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego, na
podstawie której nabyto nieruchomość składającą się z 4 działek ewidencyjnych.
Na podstawie 8 decyzji komunalizacyjnych nabyto 15 działek ewidencyjnych.
Najczęściej występujące formy rozdysponowania mienia to dzierżawa, najem,
użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba
ich użytkowników przedstawia się następująco:
-

powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,

-

powierzchnia 42,0482 ha jest wydzierżawiona przez 66 dzierżawców.

-

powierzchnia 15,8894 ha jest użyczona 20 biorącym w użyczenie.

-

powierzchnia 1,8015 ha jest oddana w trwały zarząd 3 zarządcom.

Zestawienie tabelaryczne:
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całkowita

nieruchomości

powierzchnia

oddane

mienia

w użytkowanie

komunalnego
Gminy Ciasna [ha]

251,5590

nieruchomości

nieruchomości

wydzierżawion

oddane w

e [ha]

użyczenie [ha]

wieczyste [ha]

3,3537

42,0482

15,8894

nieruchomości

nieruchomości w

oddane w

bezpośrednim

trwały zarząd

zarządzie Gminy

[ha]

Ciasna [ha]

1,8015

188,4662

Powierzchnia mienia komunalnego Gminy
Ciasna [ha]
3,3537

nieruchomości oddane w
użytkowanie wieczyste [ha]

42,0482
15,8894
1,8015
188,4662

nieruchomości wydzierżawione
[ha]
nieruchomości oddane w
użyczenie [ha]
nieruchomości oddane w trwały
zarząd [ha]
nieruchomości w bezpośrednim
zarządzie Gminy Ciasna [ha]

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności
publicznej, zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół
podstawowych oraz dróg gminnych.
W dzierżawę i najem przekazano 42,0482 ha powierzchni gruntów komunalnych.
Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego w związku
z wygaśnięciem umów i przeznaczeniem gruntów na sprzedaż.
Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna
w analizowanym okresie wyniosły 548.327,68 zł.
Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2018 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 15.921,87 zł.
Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka
Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość
udziałów wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
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Teren stanowiący drogi gminne wynosi 127,1147 ha. W okresie sprawozdawczym
zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 2,8491 ha.
Powierzchnię mienia komunalnego nieruchomości w rozbiciu na drogi i pozostałe
nieruchomości w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela:

Miejscowość

powierzchnia

mienia powierzchnia

komunalnego

Gminy nieruchomości

Ciasna w rozbiciu na stanowiących

powierzchnia
nieruchomości
drogi

stanowiących
pozostałe

miejscowości [ha]

[ha]

Ciasna

46,6411

19,5502

27,0909

Dzielna

6,8451

5,3972

1,4479

Glinica

19,0165

13,0902

5,9263

Jeżowa

15,2372

13,1337

2,1035

Molna

20,6910

13,5051

7,1859

Panoszów

60,1931

9,2002

50,9929

Sieraków Śląski

36,1786

14,6278

21,5508

Wędzina

19,0745

14,2196

4,8549

Zborowskie

28,6819

24,3907

4,2912

Razem

252,5590

127,1147

125,4443

nieruchomości [ha]

Powierzchnia mienia komunalnego Gminy
Ciasna w rozbiciu na miejscowości [ha]
Zborowskie
Wędzina
Sieraków Śląski
Panoszów
Molna
Jeżowa
Glinica
Dzielna
Ciasna

powierzchnia nieruchomości
stanowiących drogi [ha]
powierzchnia nieruchomości
stanowiących pozostałe
nieruchomości [ha]
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Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce
nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste, a także nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy tworzą Gminny Zasób Nieruchomości.
Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych.
Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 66 budynków spełniających różne
funkcje.
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd
i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej
i Sierakowie Śląskim oraz Szkole Podstawowej w Zborowskiem.
Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom
Pożarnym.
W opisywanym okresie zmniejszyła się liczba budynków na skutek dokonania sprzedaży
jednego i rozbiórki trzech budynków innych niemieszkalnych. W jednym z budynków
dokonano zmiany sposobu użytkowania z mieszkalnej na oświatową.
Strukturę budynków obrazuje Tabela Nr III
Budynki
Budynki
mieszkalne [szt]

Budynki
mieszkalno
użytkowe [szt]

użyteczności
- publicznej
niemieszkalne
[szt]

18

3

8

Budynkie
związane
OSP

Budynki oświaty,
z nauki
oraz

i

kultury
budynki

(remizy) [szt] sportowe [szt]
6

10

Budynki inne
niemieszkalne
[szt]

21
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Wójt Gminy Ciasna ustala numery porządkowe. W chwili obecnej liczba punktów
adresowych w rozbiciu na miejscowości na terenie gminy Ciasna przedstawia się następująco:
funkcjonujące punkty

Miejscowość

adresowe [szt]

Ciasna
Dzielna
Glinica
Jeżowa
Molna
Panoszów
Sieraków Śląski
Wędzina
Zborowskie
Suma

389
62
254
138
106
105
458
133
287
1932

Liczba punktów adresowych na terenie gminy
Ciasna w rozbiciu na miejscowości
Zborowskie

287

Wędzina

133

Sieraków Śląski

458

Panoszów

105

Molna

106

Jeżowa

funkcjonujące punkty
adresowe [szt]

138

Glinica

254

Dzielna

62

Ciasna

389
0

100

200

300

400

500
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11. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii.
11.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ciasna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest objęte 100
% terenów w granicach administracyjnych Gminy.

11.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna
Na terenie Gminy Ciasna zgodnie z obowiązującym studium aż 80 % terenów pod
zabudowę objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Zabudowa na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego realizowana
jest w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
W 2018 roku wprowadzono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną teren
stanowiący własność Gminy Ciasna położony obok stacji paliw w miejscowości Ciasna
o powierzchni 10,76 ha z której wydzielono 100 działek.
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11.3 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna.
Uchwałą Nr XXXIII/230/2017 z dnia 29.05.2017 r. Rada Gminy Ciasna przyjęła do realizacji
i wdrożenia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna.
Celami strategicznymi wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna są:
 poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie efektywności i jakości
infrastruktury

społecznej,

w

tym

jej

funkcji

rekreacyjnych,

kulturalnych,

turystycznych;
 poprawa infrastruktury zlokalizowanej na terenie Gminy Ciasna w tym poprawa
dostępu do infrastruktury technicznej i poprawa stanu zabytków;
 zwiększenie szans dla rozwoju i utrzymania przedsiębiorczości na terenie Gminy
Ciasna.
W 2018 roku w ramach w/w Planu zrealizowano zadanie: „Rewitalizacja obszaru

ulic

Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania
funkcji rekreacyjnej – Etap 1” – opis w dziale „Inwestycje kubaturowe”.

11.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciasna.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020 tj. m.in.: redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji
zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej, budowa energooszczędnych systemów oświetleniowych, poprawa jakości
powietrza, zmiana sposobu ogrzewania budynków jednorodzinnych z węglowego na gazowe.

Realizując plan gospodarki niskoemisyjnej Gmina Ciasna buduje drogi rowerowe wraz
z węzłami przesiadkowymi.
Wartość całkowita zadania 13 062 847,79 zł z czego koszty kwalifikowane 12 789 514,46 zł.
Pozyskane dofinansowanie 10 871 087,29 zł.
Dążąc do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej w 2018 roku między innymi
przygotowano

dokumentację

budowlaną

i

projektową

celem

złożenia

wniosków

o dofinansowanie umożliwiające realizację opisanych w poniższych tabeli zadań.
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Projekty do zrealizowania.

L.p.

Identyfikato
r

Sektor

Rodzaj działania

Nakłady ogólne

Nakłady miasta

[zł]

[zł]

Roczna
Roczna
Roczne
oszczędnoś oszczędność zmniejszenie
ć energii
kosztów
emisji CO2

SPBT

DGC

NPV

Okres
realizacji

[MWh/rok]

[lata]

[zł/Mg]

[zł]

Lata

[zł/rok]

[MgCO2/rok]

Status
realizacji

Poprawa efektywności energetycznej
budynków i ograniczenie niskiej emisji w
budynek
Gminie Ciasna - Kompleksowa
komunalny termomodernizacja budynku i zastosowanie
OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w
Ciasnej

2 232 292,34

334 843,85

13,37

4 308,62

30,55

2019-2020

planowana
realizacja

213

Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenie oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap
II

408 748,48

61 312,27

47,78

17 975,84

37,32

2019-2020

planowana
realizacja

314

Poprawa efektywności energetycznej
budynków i ograniczenie niskiej emisji w
gminie Ciasna w ramach kompleksowej
termomodernizacji budynków komunalnych
w miejscowości Ciasna przy ul.
Zjednoczenia 2 i 2a .

1 000 000,00

150 000,00

2019-2020

planowana
realizacja

112

budynek
komunalny

SUMA:

12 092 651,82

4 984 656,12

1187,56 253255,16 490649,27

Na realizację w/w projektów złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020.
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11.5. Program współpracy Gminy Ciasna z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Ciasna w 2018 r. opierała się na
opracowanym i przyjętym przez Radę Gminy Ciasna Programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Do priorytetowych zadań publicznych zaliczono działania ze sfery:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
W wyniku przeprowadzonego Konkursu realizatorami Programu były stowarzyszenia :
- KS „Rybak” Ciasna,
- LKS „Promień” Glinica,
- Caritas Diecezji Opolskiej,
- LKS „Zieloni” Zborowskie,
- LKS Sieraków Śląski.
Plan zakładał wydatki na poziomie nie mniejszym niż 211.000,- zł.
Kwota realizacji zadań w ramach Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wyniosła
w 2018 roku 239.300,00 zł.
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12. Pomoc społeczna
12.1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna na lata
2016 – 2025 jest wieloletnim dokumentem planistycznym, prezentującym komplementarne
podejście do istniejących lub pojawiających się problemów społecznych na terenie Gminy.
Została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.12.2016
roku. Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciasna na
lata 2016 – 2025 jest „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciasna bezpieczeństwa socjalnego,
umożliwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji”.
Strategia odnosi się do problematyki przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu. Diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej Gminy Ciasna jest opracowana z
dużym uszczegółowieniem obszarów, w których mogą pojawiać się niepożądane zjawiska
społeczne.
Realizacja Strategii obejmuje dziesięcioletni horyzont czasowy rozpoczynający się od
1 stycznia 2016 roku, trwający do 31 grudnia 2025 roku. Wskazanie takiego okresu realizacji
celów strategicznych jest uzasadnione ze względu na zachodzące zmiany społeczne,
zmieniającą się sytuację demograficzną, a także ze względu na stan gospodarki i utrzymanie
spójności z planami rozwoju Gminy Ciasna.
zaplanować

realizację

celów

Jest to optymalny okres, na jaki można

strategicznych

oraz

wprowadzić

trwałe

i zauważalne zmiany w życiu mieszkańców Gminy.
Dla pełnego wdrożenia celu głównego strategii opracowano cele szczegółowe
(operacyjne) obejmujące zróżnicowane obszary interwencji i działań na rzecz mieszkańców
Gminy Ciasna. Zdefiniowane cele to:
1) Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców nie posiadających dochodów
własnych, lub posiadających dochody nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych oraz przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców.
2) Wzmocnienie roli i funkcji rodziny, zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym
trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży
wychowującej się w tych rodzinach.
3) Zapewnienie dostępu do zróżnicowanych usług niezbędnych osobom w wieku starszym
i niepełnosprawnym.
4) Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii.
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5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zakłada się, że sformułowane cele szczegółowe umożliwią ograniczenie skutków
problemów społecznych rozpoznanych na terenie Gminy Ciasna.
RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII
SPOŁECZNYCH W 2018 ROKU

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciasna na
lata 2016 – 2025 jest „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ciasna bezpieczeństwa socjalnego,
umożliwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji”.
Realizację celów szczegółowych Strategii w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
Tabela. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 roku
Lp.
1.

Cel szczegółowy
Poprawa bezpieczeństwa
socjalnego mieszkańców
nie posiadających
dochodów własnych, lub
posiadających dochody nie
wystarczające na
zaspokojenie
podstawowych potrzeb
życiowych (w tym
żywieniowych,
mieszkaniowych) oraz
przeciwdziałanie
bezrobociu mieszkańców.

2.

Wzmocnienie roli i funkcji
rodziny, zapewnienie
wsparcia rodzinom
przeżywającym trudności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz
dzieciom i młodzieży
wychowującej się w tych
rodzinach.

Wskaźniki i ich realizacja
1) liczba osób, którym przyznano zasiłki pieniężne w roku
kalendarzowym – 87 rodzin, w których zamieszkiwały 233 osoby
2) liczba osób objętych dożywianiem – 57 osób;
3) wysokość środków przeznaczonych na pomoc w formie dożywiania
w skali roku – 40 507 zł;
4) liczba projektów i programów osłonowych pomocy społecznej w
skali roku – program POPŻ, program osłonowy w zakresie
dożywiania dzieci i uczniów;
5) liczba osób objętych projektami i programami osłonowymi w skali
roku – program POPŻ 372 osoby;
6) liczba mieszkań chronionych i/lub lokali socjalnych dla osób z
problemami lokalowymi - 13;
7) liczba osób korzystających z mieszkań socjalnych i chronionych 13;
8) liczba osób podejmujących zatrudnienie, bez względu na formę
prawną i wymiar czasowy (np. umowa zlecenie, umowa
spółdzielcza, itp.) – brak danych;
9) liczba nowych miejsc pracy, w tym mikroprzedsiębiorstwa – brak
danych;
10) liczba inicjatyw promujących zatrudnienie w sektorze usług dla
ludności (np. usługi opiekuńcze dla osób w wieku senioralnym) –
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 osoba);
11) liczba osób skierowanych do prac społecznie użytecznych lub
innych form zatrudnienia wspieranego – nie były organizowane na
terenie gminy prace społecznie użyteczne.
1) liczba rodzin objętych „programem 500+” – 478 rodzin;
2) liczba dzieci objętych „programem 500+” – 801 dzieci;
3) liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi - roku 594 osób
było uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków,
204 osoby pobierały zasiłek pielęgnacyjny, a 35 osób pobierało
świadczenie pielęgnacyjne, z tego 19 osób miało opłacane składki
na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od wysokości pobieranego
świadczenia pielęgnacyjnego, a 7 osobom opłacano składkę
zdrowotną. Z kolei 7 osób było uprawnionych do pobierania
specjalnego zasiłku opiekuńczego, 2 osoby ze świadczeniami
emerytalno – rentowymi oraz 2 osoby ze zdrowotnymi. Zasiłek dla
opiekuna pobierały 2 osoby.,
4) świadczenia „Dobry start” dla 838 uczniów.
5) liczba projektów socjalnych adresowanych do rodzin - brak,
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3.

Zapewnienie dostępu do
zróżnicowanych usług
niezbędnych osobom w
wieku starszym i
niepełnosprawnym

4.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom,
w tym alkoholizmowi i
narkomanii

5.

Przeciwdziałanie
przemocy
w rodzinie.

6) liczba rodzin objętych kompleksowym wsparciem w ramach
projektów socjalnych,
7) liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego, w tym
rodzinnego – 74 porady w punkcie w Ciasnej, 22 porady w punkcie
konsultacyjnym w Lublińcu;
8) liczba dzieci skierowanych do zastępczych form opieki – nie było
takich zdarzeń w 2018 roku;
9) liczba zatrudnianych asystentów rodziny – 2 osoby;
10) liczba dzieci, którym umożliwiono powrót z pieczy zastępczej do
rodzin biologicznych – nie było takich zdarzeń w 2018 roku;
11) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej –
5 881,69 zł.
1) liczba osób objętych pomocą usługową – 1 osoba,
2) liczba osób zatrudnionych jako opiekunki w przeliczeniu na pełne
etaty lub godziny usługowe – 1 osoba,
3) liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej – 2 osoby,
4) liczba inicjatyw społecznych na rzecz seniorów (np. Kluby Seniora,
itp.) – spotkania organizowane przez Gminę i sołectwa,
5) liczba inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych (np.
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i inne) – w ramach
działalności Stacji Opieki Caritas.
1) liczba osób objętych działaniami GKRPA – wpłynęło 8 wniosków o
zastosowanie leczenia odwykowego,
2) liczba projektów i programów przeciwdziałania uzależnieniom – 2;
3) liczba osób objętych programami i projektami na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom realizacja programów profilaktyki
i programów szkolnych,
4) liczba osób skierowanych do Zakładów Leczenia Uzależnień – 6
wniosków do Sądu o wszczęcie postepowania w sprawie
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu;
5) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5
(likwidacja punktu sprzedaży 4, niedokonanie wpłaty 1);
6) liczba inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii (kampanii informacyjnych, imprez
plenerowych itp.) – działania w ramach programów profilaktyki.
1) liczba założonych Niebieskich Kart – 8;
2) liczba osób dotkniętych przemocą kierowanych do Ośrodków
Wsparcia – nie było takich zdarzeń w 2018 roku;
3) liczba inicjatyw informacyjno - edukacyjnych na rzecz
przeciwdziałania przemocy domowej – materiały edukacyjne w
ramach NPZ, GPPRPA, GPPN;
4) liczba wniosków złożonych do stosownych organów o ukaranie
sprawców przemocy – 2.

12.2 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Ciasna na lata 2017-2019
Uchwałą Nr XLII/272/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.11.2017 roku został
przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
Głównym założeniem programu jest wdrożenie systemu zintegrowanych działań we
współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny celem
przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Cele szczegółowe programu:
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1. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinie.
2. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
3. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
Efekty podejmowanych działań w 2018 roku to m.in.:
1) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb życiowych i umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2) Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wzmocnienie predyspozycji
psychospołecznych,

umiejętności

autoprezentacji,

przeciwdziałanie

dyskryminacji

wielokrotnej, zapobieganie stereotypom .
3) Pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.
4) Przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykowanych,
asertywnego zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami,
otoczeniem i wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
5) Pomoc w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, spowodowanych długotrwałą chorobą i
niepełnosprawnością.
6) Pokazanie osobom uzależnionym szkód zdrowotnych i społecznych jakie powoduje nałóg
oraz negatywnego wpływu na życie rodzinne. Próba uświadomienie, że alkoholizm jest
chorobą, którą należy leczyć.
Poniżej przedstawiamy działania realizowane w ramach programu w 2018 roku oraz
podejmujemy próbę oceny efektów tych działań.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO RODZINIE
Tabela
Lp.
1.

2.

Formy i rodzaj działań
Udzielanie pomocy
materialnej i rzeczowej
w formie świadczeń pomocy
społecznej mającej na celu
umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Dożywianie dzieci w
szkołach.

Realizacja i ocena efektów działań
Różnymi formami świadczeń pomocy społecznej (zasiłki celowe,
specjalne celowe, na remont i odbudowę budynków w związku ze
zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, zasiłki okresowe,
stałe, sprawienie pogrzebu, ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych
osób pobierających zasiłek stały) objętych zostało 87 osób i rodzin, w
których zamieszkiwało 233 osoby. Wydatkowano 187 176 zł.
Świadczenia Dobry start otrzymało 838 uczniów na łączną kwotę
251 400 zł. Efektem działań jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i
umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
W 2018 roku z pomocy w formie posiłku (2 daniowy obiad)
skorzystało 57 dzieci i uczniów. Wydano łącznie 5 979 posiłków.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zapewnienie pomocy
w formie świadczeń
rodzinnych, zasiłków dla
opiekuna, świadczeń „za
życiem” i funduszu
alimentacyjnego zgodnie
z przepisami prawa w tym
zakresie.
Zapewnienie pomocy w
formie świadczeń
wychowawczych, tzw. 500+
Pomoc materialna w formie
stypendiów i wyprawek
szkolnych dla dzieci zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa.
Udzielanie pomocy w formie
dodatków mieszkaniowych
i dodatków energetycznych
rodzinom spełniającym
kryteria ustawowe.
Program POPŻ

Współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej
zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
wydatkowano 40 507 zł. Efektem podejmowanych działań jest
przeciwdziałanie niedożywianiu dzieci z terenu gminy Ciasna.
W 2018 roku na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia
rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz
alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia
społecznej dla osób uprawnionych wydatkowano 2 403 482,45 zł.
Efektem podejmowanych działań w tym obszarze jest pomoc
rodzinom o niskich dochodach w wydatkach związanych
z utrzymaniem dzieci oraz opieką nad osobami zależnymi.
W 2018 roku rodzinom z terenu gminy wypłacono świadczenia
wychowawcze na łączną kwotę 4 219 862,40 zł.
Pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych
przyznano 60 uczniom, na łączną kwotę 20 668,87 zł.
Efektem działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach
w wydatkach związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez
dzieci.
Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 5 rodzinom, na
łączną kwotę 10 057,67 zł. Średnia kwota pomocy dla jednej rodziny to
2 011 53 zł. Efektem działań jest pomoc rodzinom o niskich dochodach
w wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
w 2018 roku realizowany był Podprogram 2017 i Podprogram 2018.
Uprawnionych do pomocy były 372 osoby. Wydano 19 119,45 kg
żywności na łączną kwotę 88 736,19 zł. Realizowane są również
działania towarzyszące w formie warsztatów edukacyjnych dla
uczestników programu. Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wys.
3 700,00 zł, wydatkowane na obsługę programu (wpłaty w ramach
partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie). Efektem działań
jest pomoc rodzinom o niskich dochodach w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych.
W 2018 roku 2 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
Z tego tytułu współfinansowany był przez gminę pobyt dzieci w wys.
50% kosztu miesięcznego. Na tę formę pomocy wydatkowano
5 881,69 zł. Efektem działań jest pomoc rodzinom zastępczym w
wydatkach na rzecz dzieci objętych pieczą zastępczą.
W dniu 05.12.2014 roku uchwalono ustawę o Karcie Dużej Rodziny
(j. t. Dz. U. z 2017., poz. 1832 z późn. zm.). Realizacja zadania została
przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia
2018 roku wydano łącznie 754 KDR. Efektem działań jest pomoc
rodzinom wielodzietnym w dostępie do korzystniejszego od ogólnie
obowiązujących warunków zakupu towarów, usług lub innych form
działalności.
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12.3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy. Realizacja powinna być prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania te, to:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
2. Udzielanie

osobom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 g
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizatorem Programu w 2018 roku był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciasnej oraz Urząd Gminy Ciasna. Program jest częścią strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Ciasna w latach 2016 – 2025.
Głównym założeniem programu jest wdrożenie systemu zintegrowanych działań we
współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania problemom
zachowań ryzykownych i szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień na podstawie
harmonogramu realizacji zadań zapisanych w ustawie.
Cele szczegółowe programu:
1. Zapewnienie

dzieciom

i

młodzieży

dostępu

do

programów

edukacyjnych

i profilaktycznych w celu zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków
zachowań ryzykownych.
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2. Aktywne uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich, przedsięwzięciach edukacyjnych
oraz innych akcjach promujących postawy abstynenckie.
3. Upowszechnianie systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dostępnych formach pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom.
4. Promowanie zdrowego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież i dorosłych.
5. Zmniejszenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych przemocą domową przez ścisłą,
interdyscyplinarną współpracę na bazie zespołu interdyscyplinarnego.
6. Konsekwentne

egzekwowanie

zapisów

ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie zakazu i sprzedaży alkoholu nieletnim.

12.4 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań
własnych gminy. Ustawa wymienia pięć szczegółowych zadań, których realizacja powinna
być prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uchwalonego
corocznie przez radę gminy, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
Zadania te, to:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
2. Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii,

pomocy

psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
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Realizatorem Programu w 2018 roku był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciasnej oraz Urząd Gminy Ciasna.
Głównym założeniem programu jest wdrożenie systemu zintegrowanych działań we
współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania problemom
zachowań ryzykownych i szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień na podstawie
harmonogramu realizacji zadań zapisanych w ustawie.
Cele szczegółowe programu:
1. Zapewnienie

dzieciom

i

młodzieży

dostępu

do

programów

edukacyjnych

i profilaktycznych (rekomendowanych) w zakresie profilaktyki uniwersalnej w celu
zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków zachowań ryzykownych.
2. Aktywne uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich, przedsięwzięciach edukacyjnych
oraz innych akcjach promujących postawy abstynenckie.
3. Upowszechnianie systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz dostępnych formach pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom.
4. Promowanie zdrowego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież i dorosłych.
Efekty podejmowanych działań w 2018 roku to m.in.:
1) Posiadanie wiedzy nt specjalistycznych placówek, które udzielają wsparcia osobom
uzależnionym i ich rodzinom.
2) Przekazanie społeczności wiedzy nt. uzależnień, przemocy w rodzinie oraz szkód
zdrowotnych i społecznych będących ich konsekwencją.
3) Zintegrowana pomoc osobom i rodzinom w działaniach na rzecz poprawy ich
funkcjonowania.
4) Umożliwienie osobom i rodzinom korzystania z różnych form wsparcia na rzecz poprawy
funkcjonowania w życiu codziennym, nie tylko tych oferowanych przez GOPS w ramach
prowadzonej pracy socjalnej.
5) Uświadomienie uczniom i rodzicom

zagrożeń

jakie wiążą się z zachowaniami

ryzykownymi i pokazanie sposobów spędzania czasu wolnego bez sięgania po środki
uzależniające.
6) Przekazanie uczniom wiedzy o negatywnych skutkach zachowań ryzykowanych,
asertywnego zachowania w codziennym życiu, kontaktach z rodzicami, rówieśnikami,
otoczeniem i wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
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7) Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, nabywanie przez dzieci pożądanych
nawyków i zachowań, pogłębianie zainteresowań, integracja różnych środowisk,
rozwijanie dziecięcych zdolności i talentów.
8) Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wzmocnienie predyspozycji
psychospołecznych,

umiejętności

autoprezentacji,

przeciwdziałanie

dyskryminacji

wielokrotnej, zapobieganie stereotypom.

12.5 Charakterystyka podopiecznych

Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej,
a podstawą przyznania pomocy - niezależnie od formy - jest przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji. Poniższe tabele obrazują
liczbę rodzin objętych pomocą, rodzaje świadczeń, przyczyny korzystania z pomocy
społecznej w 2018 roku.
Tabela. Liczba rodzin objętych pomocą w 2018
Lp
.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

1.

Rodziny ogółem, w tym:

87

233

2.

o liczbie osób od 1 do 3

57

92

3.

od 4 do 6 i więcej

30

141

4.

w tym rodziny z dziećmi

33

125

5.

rodziny niepełne

13

42

6.

rodziny emerytów i rencistów

11

19

Tabela poniżej obrazuje liczbę rodzin i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w okresie sześciu latach. Obserwuje się niewielka tendencję spadkową. Niewątpliwe wpływ
na to ma program 500+.
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Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej
Jeśli chodzi o przyczyny ubiegania się o pomoc, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, to najliczniejszą pozycję oprócz rodzin o niskich dochodach stanowi
niepełnosprawność – 40 rodzin, tj. 84 osoby w tych rodzinach.
Tabela. Przyczyny ubiegania się o pomoc
Lp

Wyszczególnienie

.

Liczba

Liczba osób

rodzin

w rodzinach

1.

Ubóstwo

44

116

2.

Bezrobocie

32

81

3.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

12

56

4.

Niepełnosprawność

40

84

5.

Długotrwała lub ciężka choroba

12

34

6.

Bezradność w sprawach opiekuńczo -

18

70
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wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
7.

Przemoc w rodzinie

2

9

8.

Alkoholizm

7

13

1

6

9.

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

Tabela poniżej obrazuje liczbę świadczeń ze względu na powód przyznania pomocy w formie
pieniężnej i niepieniężnej.

Źródło: ocena zasobów pomocy społecznej
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W 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 238 wywiadów środowiskowych
(bez wywiadów do instytucji zewnętrznych), w tym aktualizacje wywiadów (część IV),
rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej,
mieszkaniowej i materialnej. Średnio na 1 pracownika przypadało około 79 wywiadów,
a każdy z pracowników socjalnych miał pod swoją opieką średnio 30 środowisk (rodzin),
z którymi spotyka się wielokrotnie w celu pomocy w rozwiązywaniu ich problemów. Pomocy
w postaci pracy socjalnej udzielono 83 rodzinom, w których zamieszkiwało 209 osób.
Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod
warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie jednej
z okoliczności wskazującej na trudną sytuację życiową np. bezrobocia, niepełnosprawności,
wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, sieroctwa, bezdomności i innych
wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

13. Gminne Jednostki Organizacyjne – oświata, wychowanie, kultura,
biblioteki, sport
Jednostki Organizacyjne Gminy Ciasna :
Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciasna
Zespół Szkolno-Przedszkolny Sieraków Śląski
Szkoła Podstawowa Zborowskie
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych zawiera niniejszy rozdział.
Funkcjonowanie GOPS opisane zostało w punkcie 12.

13.1 Oświata i edukacja.
Na terenie Gminy Ciasna w 2018 roku system szkolnictwa obejmował etapy edukacji
począwszy od edukacji przedszkolnej poprzez szkoły podstawowe i oddziały klasy III
gimnazjum. Gmina Ciasna jest organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych:
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Szkoła Podstawowa w Zborowskiem.



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:
 Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim
 Szkoła Filialna w Wędzinie
 Przedszkole w Sierakowie Śląskim:
o Oddział przedszkolny w Sierakowie Śląskim
o Oddział przedszkolny w Wędzinie



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej:
 Szkoła Podstawowa w Ciasnej + klasy gimnazjalne
 Szkoła Filialna w Glinicy
 Szkoła Filialna w Molnej
 Przedszkole w Ciasnej:
o Oddział przedszkolny w Ciasnej

Foto:

o Oddział przedszkolny w Jeżowej

Budynki Szkół od góry:

o Oddział przedszkolny w Zborowskiem

Zborowskie, Sieraków Śląski,
Ciasna

o Oddział przedszkolny w Glinicy

Liczba uczniów w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Ciasna
(dane na dzień 31.12.2018 r.)


Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem: 84 uczniów



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim 236 uczniów:
- szkoła podstawowa: 175
- przedszkole: 61



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej 386 uczniów:
- szkoła podstawowa: 239
- przedszkole: 147
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Liczba uczniów w placówkach
oświatowych
Szkoła Postawowa w
Zborowskiem

12%

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Sierakowie Ślaskim

33%

55%

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ciasnej

Wydatki na oświatę w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej i dotacji
przedszkolnej:
Oświata to jedno z najważniejszych zadań Gminy, wszystkie placówki oświatowe znajdujące
się na terenie Gminy finansowane są z jej budżetu.
Na zadania oświatowe Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową na każdego
ucznia, wyliczoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji oraz dotację przedszkolną.
Środki otrzymane z budżetu państwa nie są jednak wystarczające na pokrycie wszystkich
wydatków ponoszonych przez placówki oświatowe.

Środki otrzymane

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ciasnej

subwencja

dotacja

oświatowa

przedszkolna

Wydatki
wynagrodzenia

dokształcanie
nauczycieli

pozostałe

3 520 495,80 zł

139 740,00 zł

3 972 687,63 zł

24 495,14 zł

1 347 421,41 zł

2 236 705,00 zł

64 390,00 zł

2 297 031,21 zł

14 488,70 zł

612 660,24 zł

1 049 759,50 zł

0,00 zł

907 888,41 zł

3 271,80 zł

215 514,00 zł

6 806 960,30 zł

204 130,00 zł

7 177 607,25 zł

20 209,64 zł

2 175 595,65 zł

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Sierakowie Śląskim
Szkoła Podstawowa
w Zborowskiem
Razem

7 011 090,30 zł

9 373 412,54 zł
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Projekty finansowane/współfinansowane ze środków zewnętrznych:
Szkoły biorą udział w wielu projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, ponieważ
jest to szansa pozyskania funduszy między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt
i pomoce dydaktyczne dla uczniów. W 2018 roku szkoły brały udział w następujących
projektach:
a) Projekt „Zielona Pracownia” – pozyskanie dodatkowych środków na wyposażenie
pracowni przedmiotowej w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i meble. W Szkole
podstawowej w Ciasnej została stworzona pracownia w której uczniowie zdobywają wiedzę
z biologii, geografii, przyrody i fizyki.
b) Projekt „Aktywna tablica” – pozyskanie dodatkowych środków na wyposażenie szkoły
w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory) w Szkole Filialnej w Molnej oraz
w Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
c) „Zdrowe Dzieci”/ ”Healthy Kids” w ramach programu Erasmus+.
Projekt trwał dwa lata: od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
Budżet całego projektu wynosi 143 340,00 euro, natomiast budżet dla naszej szkoły to kwota
20 770,00 euro. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia:
prawidłowego odżywiania się i aktywności fizycznej wśród uczniów naszej szkoły, a także
wśród społeczności lokalnej.
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Foto: od lewej – Zielona Pracownia w Ciasnej, po prawej Aktywna
Tablica w Molnej, poniżej spotkanie w ramach Programu
Erasmus+ w Sierakowie Śląskim
Liczba zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Ciasna
(dane na dzień 31.12.2018 r.): - liczba osób bez względu na wymiar etatu


Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem:
etaty pedagogiczne: 24
etaty niepedagogiczne: 4



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:
etaty pedagogiczne: 29
etaty niepedagogiczne: 14



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej:
etaty pedagogiczne: 59
etaty niepedagogiczne: 22
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1.6 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
2% 3%

15%

21%

59%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

historia

j. polski

przyroda

matematyka

i wos
53,4%

64,4%

53,3%

50,1%

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. niemiecki

podstawa

rozszerzony

podstawa

rozszerzony

56,9%

40,9%

64,1%

78,3%

Gimnazjaliści najlepszy wynik osiągnęli z języka niemieckiego (rozszerzenie i podstawa)
oraz z języka polskiego, słabszy wynik osiągnięto z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym i matematyki.
Największe osiągnięcia uczniów w 2018 roku:


Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem:
Powiatowy konkurs kaligraficzny – III miejsce
Gminny konkurs recytatorski – II miejsce
Gminny konkurs pięknego czytania bajek w języku angielskim – II miejsce
Gminny konkurs przyrodniczy – II miejsce



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim:
Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki – wyróżnienie
Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie
Wojewódzki konkurs plastyczny „Prezent dla przyjaciela” – III miejsce
Grand Prix w II wojewódzkiej Paraolimpiadzie Plastycznej
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej:
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka nienieckiego dla gimnazjum – I miejsce
Powiatowy II konkurs małych form teatralnych w języku nienieckim – III miejsce
Powiatowy turniej młodych talentów dla trzecioklasistów – I miejsce
VIII Ogólnopolski Konkurs „Literacki SMS” – nagroda specjalna

Foto: Uczniowie podczas konkursów, pokazów rękodzieła oraz uroczystości

Liczba uczniów dojeżdżających do szkół.
Gmina Ciasna zapewnia dowóz wraz z opiekunem dla wszystkich uczniów, dla których
odległość
z domu do szkoły przekracza prawne normy.
Rozmieszczenie szkół i przedszkoli na terenie Gminy determinuje zapewnienie dowozu dla
wielu uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów dojeżdżających wynosiła: 248
tj. 35 % wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ciasna.
W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów dojeżdżających wynosi: 241
tj. 34 % wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ciasna.
Przewoźnik wykonujący usługę dowozu uczniów do szkół wybieramy jest w drodze przetargu
nieograniczonego na dany rok szkolny.
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Stypendia szkolne.
W 2018 roku stypendium szkolne (socjalne) otrzymało łącznie 60 uczniów.
Kwota wypłaconych stypendiów w 2018 roku wynosiła: 20 668,87 zł.
Aktywność fizyczna na Orlikach.
W Gminie Ciasna funkcjonują trzy boiska wielofunkcyjne w Wędzinie, Molnej i Panoszowie
oraz dwa Orliki w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim.
Na każdym z Orlików co roku przez dziewięć miesięcy, w okresie od marca do końca
listopada pracują Lokalni Animatorzy sportu, którzy organizują zajęcia sportowe dla chętnych
uczestników Orlika oraz pilnują porządku na obiekcie.
Boiska wielofunkcyjne są dostępne dla mieszkańców gminy w celu rozwoju aktywności
fizycznej w Gminie.

Foto: Boiska Orlik w Sierakowie Śląskim (po lewej) i Ciasnej (po prawej)

13.2 Gminny Ośrodek Kultury.
Zadania gminy w zakresie animacji kultury w 2018 roku były realizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Ciasnej. Dyrektorem w 2018 r. była pani Katarzyna Płuciennik. Budżet
jednostki wyniósł 551.828,04 zł., w tym dotacja z budżetu gminy 440.000,00 zł. Pozostałe
środki pochodzą z darowizn oraz wpływów za reklamę podczas organizowanych imprez.
Najważniejsze wydarzenia cyklicznie odbywające się na terenie gminy:
 Pierwszą imprezą w roku jest organizowana Zabawa Sylwestrowa. Impreza odbyła się na
Hali Sportowej w Ciasnej. Bawiącym się mieszkańcom towarzyszył zespół z muzyką na
żywo.
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 W okresie ferii zimowych tj. 20 stycznia 2018 r., Gminny Ośrodek Kultury wraz z Radą
Sołecką z Ciasnej zorganizował Bal karnawałowy dla dzieci, prowadzony przez animatora.


28 stycznia 2018 r. odbył się coroczny Koncert Kolęd w kościele p.w. Piotra i Pawła
w Sierakowie Śląskim. Wystąpiła Orkiestra z Ciasnej, Martina Werner oraz Jacek Kierok
z zespołem.



W roku 2018 Dni Gminy Ciasna odbyły się w połowie czerwca, 16-17.06.2018. Jest to
cykliczna impreza odbywająca się na boisku obok hali sportowej w Ciasnej. 16 czerwca
2018 odbył się, w ramach Dni Gminy Ciasna, Festiwal Produktów Lokalnych
Stowarzyszenia LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica”.
W niedzielę 17 czerwca 2018 odbył się jubileusz 15-lecia Mażoretek Copacabana oraz
20-lecia Orkiestry Dętej, w której uczestniczyły zaproszone orkiestry z Mochenwangen,
Kleszczowa i Wręczycy Wielkiej. Zwieńczeniem jubileuszy był występ Dziubek Band.
Gwiazdą wieczoru był zespół Bracia.

Foto: Dni Gminy Ciasna oraz Jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej oraz 15-lecia Mażoretek
Copacabana



W roku 2018 Dożynki Gminne odbyły się w Panoszowie. Jest to cykliczna impreza
odbywająca się w poszczególnych Sołectwach Giny Ciasna. Jest to tradycyjna impreza,
na której odbywają się konkursy na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową oraz Najciekawszy
Pojazd Dożynkowy.
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Foto: Dożynki Gminne 2018 w Panoszowie
Letnie warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej:

Foto: Letnie warsztaty ceramiki w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej



W dniach 30.07-02.08.2018 r. odbyły się warsztaty ceramiczno- rzeźbiarskie. Na zajęciach
dzieci miały możliwość stworzenia przedmiotów z gliny, które były pokrywane angobą
a następnie wypalone w temperaturze 1150 stopni. Powstały miseczki, ozdobne kafelki.
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fot. Letnie warsztaty fotograficzne w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej


W dniach 13-17.08.2018 r. odbyły się warsztaty fotograficzne. Na zajęciach dzieci
fotografowały zarówno przyrodę jak i siebie samych.

Gminny Ośrodek Kultury podjął współpracę z Mobilnym Uniwersytetem Kultury
i Sztuki dzięki któremu odbywają się:
-

Zajęcia teatralne. Obejmują one: przybliżenie podstawowych pojęć i terminów
z zakresu wiedzy o teatrze, przybliżenie specyfiki pracy aktora, opanowanie przestrzeni
scenicznej, ukazanie roli scenografii i rekwizytów, podstawy budowania etiudy
scenicznej i spektaklu teatralnego. Podczas zajęć są rozwijane również umiejętności
recytatorskie

uczestników,

ich

wrażliwość

słuchowa,

pamięć

i koncentracja. Zostaną poznane podstawowe zasady sztuki żywego słowa, rola
panowania nad oddechem, gestem, mimiką, ruchem.
-

Zajęcia z choreografii. Obejmują one naukę oraz ćwiczenia klasycznych technik
tanecznych dla mażoretek.

-

Zajęcia plastyczne. Obejmują one innowacyjne techniki plastyczne i dydaktyczne.
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SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY W CIASNEJ
1. Gminna Orkiestra Dęta w Ciasnej, w ramach której działa „Mała Orkiestra”. Od początku
działalności prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, gitarze basowej, perkusji,
waltorni, tubie, flecie oraz instrumentach perkusyjnych. Dwóch kapelmistrzów, oprócz
prowadzeniem obu orkiestr, uczy gry na instrumentach dętych blaszanych, instrumentach
dętych drewnianych i gitarze basowej. Orkiestra skupia 45 członków.
2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”. Zespół to obecnie 5 grup dziecięcych,
łącznie ok. 130 mażoretek. Copacabana sięga po najwyższe trofea, nie tylko w Polsce lecz,
również za granicą. W roku 2018 zespół zdobył, na imprezach krajowych, sześć medali na
Festiwalu „Parada” z kolei na Mistrzostwach Polski w Kędzierzynie Koźlu dziewięć medali.
Dziewczęta występowały również na Mistrzostwach Świata w Pradze World Championship
Majorettes Sport na których wywalczyły złoty medal.

Foto: Mistrzowski sezon Zespołu Tańca Mażoretek „Copacabana”

3. Sekcja wokalna. Szkoli dzieci w zakresie wokalnym. Uczęszczający na zajęcia występują na
imprezach w gminie jak i na konkursach w powiecie lublinieckim.

str. 88

Raport o stanie Gminy Ciasna za 2018 rok

13.3 Gminna Biblioteka Publiczna.
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej działalność prowadzi w czterech
miejscowościach: w Ciasnej, Glinicy , Sierakowie Śląskim oraz w Zborowskiem .
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 26.363 woluminy , a na koniec roku
27.376 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca , łączna liczba woluminów wynosiła
3,51 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,64 na dzień 31 grudnia 2018 r.
Na koniec 2017 r. zarejestrowano 535 czytelniczek i czytelników , a na koniec 2018 r. – 622
osoby.
Aktywność czytelników przedstawia się następująco : w ciągu roku w poszczególnych
bibliotekach odnotowano 5734 odwiedziny czytelniczek i czytelników , którzy skorzystali
łącznie z 12.641 pozycji wydawniczych .
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 903 nowości wydawnicze za
łączna sumę 14.518 zł. i są to pozycje z następujących działów : 433 – dla dzieci i młodzieży ,
355 – literatura piękna dla dorosłych , 115 - literatura popularno-naukowa .
Poszczególne biblioteki zatrudniały 4 bibliotekarki na ½ etatu oraz księgową na ¼ etatu.
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały imprezę o charakterze ogólnokrajowym pod
nazwą

Czytanie Narodowe oraz 88 godzin szkoleń i innych zajęć

o

edukacyjnych

promujących czytelnictwo , w których uczestniczyło łącznie 912 osób .

Liczba czytelników
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W 2018 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
120 120,00 zł.
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Foto: Narodowe Czytanie 2018 na hali sportowej w Ciasnej
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13.4 Zabytki.
Gmina Ciasna prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy
Ciasna Nr RSO.SE.0050.10.2015 z dnia 29.01.2015 r.
W ewidencji znajduje się 56 zabytków, z tego 6 objętych jest szczególną ochroną wynikającą
z wpisania ich do rejestru zabytków:
 Zespół pałacowo – parkowy w Ciasnej,
 Zespół dworsko – parkowy w Panoszowie,
 Zespół pałacowo – parkowy w Patoce,
 Zespół pałacowo – parkowy w Sierakowie Śląskim,
 Zespół pałacowo – parkowy w Wędzinie,
 Fabryka fajek w miejscowości Zborowskie.

Foto: Odrestaurowana Fabryka Fajek w Zborowskiem

Foto: Fajki wyprodukowane w Zborowskiem ora Dyplom Laureata
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