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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Mierzęcice został opracowany w związku z art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506).
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie stanu Gminy Mierzęcice we wszystkich
aspektach funkcjonowania gminy, poprzez podsumowanie działalności Wójta Gminy
w 2018r.
Raport zawiera opis następujących obszarów tematycznych:
 Charakterystyka gminy
 Demografia gminy
 Finanse gminy, w tym stopień realizacji funduszu sołeckiego
 Informacja o stanie mienia komunalnego
 Gospodarka przestrzenna
 Infrastruktura gminy
 Ochrona środowiska
 Realizacja programów gminy
 Oświata i żłobek
 Pomoc społeczna
 Kultura
 Sport i rekreacja
 Stopień realizacji Uchwał Rady Gminy Mierzęcice podjętych w 2018r.
Gmina wykonuje szereg zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakres
zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym. Zadaniem własnym gminy jest
zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Zadania własne obejmują sprawy,
w szczególności:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) edukacji publicznej,
8) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
10) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
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11) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
12) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
13) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
14) promocji gminy,
15) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
16) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Gmina Mierzęcice wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także gminne jednostki
organizacyjne. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek budżetowych (placówki oświatowe,
żłobek i Ośrodek Pomocy Społecznej), 1 samorządowy zakład budżetowy (Gminny Zakład
Gospodarki Wodnej i Komunalnej), 2 samorządowe instytucje kultury (Gminna Biblioteka
Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury).
Rok 2018 tak jak i lata poprzednie wypełniony był licznymi działaniami i inicjatywami na rzecz
poprawy życia mieszkańców oraz rozwoju gminy. Doświadczenie w zdobywaniu środków
unijnych wykorzystane zostało przez gminę w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
Ze względu na długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursów pierwsze projekty
współfinansowane ze środków unijnych nowej perspektywy rozpoczęto w 2017r. Kolejne
projekty współfinansowane ze środków unijnych i innych realizowano w 2018r. m.in.:
dotyczące rozszerzenia oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych, montażu odnawialnych
źródeł energii (cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem), termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, modernizacji dróg gminnych.
W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój naszej gminy przy współudziale pozyskanych
środków zewnętrznych. Wiele wniosków już zostało złożonych, realizacja niektórych z nich
rozpoczęła się w 2019r. m.in. budowa filii bibliotecznej na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
wymiana pokrycia azbestowego na blachodachówkę, planowane są również kolejne etapy
montażu odnawialnych źródeł energii.
Raport o stanie Gminy Mierzęcice w sposób zwięzły przedstawia wykonywane zadania
w 2018r.
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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1. Dane geograficzne

Gmina Mierzęcice jest położona w centralnej części Wyżyny Śląskiej w odległości 20 km
w linii prostej na północ od Będzina i 35 km od Katowic. Zajmuje obszar o powierzchni 49,52
km². Administracyjnie Gmina Mierzęcice należy do powiatu będzińskiego. Od północnego
wschodu graniczy z Gminą Siewierz, od południa z Gminą Psary, od południowego zachodu z
Gminą Bobrowniki i od zachodu z Gminą Ożarowice.
Obszar gminy obejmuje następujące sołectwa: Mierzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle,
Przeczyce, Boguchwałowice, Toporowice, Nowa Wieś, Sadowie, Najdziszów, Zawada.
Dzięki wyżynnemu ukształtowaniu terenu, usłanego licznymi pagórkami jest to doskonały
region do pieszej, jak i rowerowej turystyki. Z dwóch wzniesień: w Nowej Wsi o wysokości
398 m n.p.m. i Ostrej Góry w Toporowicach o wysokości 351 m n.p.m. można przy dobrej
pogodzie i odpowiedniej widoczności oglądać panoramę nie tylko całej gminy, ale również
pobliskich miast Zagłębia i Górnego Śląska. Są to zatem wyśmienite punkty widokowe,
a obszar gminy stanowi jeden z najbardziej malowniczo położonych terenów w powiecie
będzińskim. Należy także zaznaczyć, iż wzniesienie w Nowej Wsi jest najwyżej położonym
wzniesieniem nie tylko w powiecie będzińskim, ale jednocześnie całej Wyżyny Śląskiej.
Na terenie gminy znajduje się Zalew Przeczycko – Siewierski. Powstał on w 1963r. poprzez
zamknięcie przegrodą przełomu biegu rzeki Czarnej Przemszy w Boguchwałowicach
i wybudowanie zapory. Jego powierzchnia wynosi ok. 450 ha i ma długą 19 km linię brzegową.
Wokół zbiornika występuje unikalna fauna i flora z licznie reprezentowanymi gatunkami
objętymi ochroną prawną. Na obrzeżach zalewu były zlokalizowane ośrodki wypoczynkowe,
campingi i pola namiotowe, obecnie większość stanowi własność prywatną osób fizycznych.
Nieustannie poszerza się baza noclegowa i gastronomiczna, co prowadzi do dynamicznego
rozwoju agroturystyki.
Zabudowa mieszkaniowa w gminie to w przeważającej większości budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz zabudowa o charakterze zagrodowym. W sołectwie Mierzęcice Osiedle
znajdują się budynki wielolokalowe.
Gmina Mierzęcice ma charakter wiejski oraz rozdrobnioną strukturę gospodarstw rolnych.
Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję roślinną (głównie
zboża) i produkcję zwierzęcą (głównie trzoda chlewna). W użytkowaniu gruntów dominują
grunty rolne - 67%. Gleby na obszarze gminy są zróżnicowanie. Na terenie gminy znajduje się
1.543 gospodarstw rolnych, z tego:
- do 2 ha – 997 gospodarstw,
- powyżej 2 ha do 5 ha – 514 gospodarstw
- powyżej 5 ha – 32 gospodarstwa.
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W gminie występują gospodarstwa specjalistyczne w zakresie produkcji warzyw i kwiatów,
hodowli i sprzedaży ryb, pszczelarstwo.
W Gminie Mierzęcice występują sprzyjające warunki do podejmowania działalności w zakresie
produkcji i usług, tj:





Korzystne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych – przy drodze DK78
oraz S1 i dużej bliskości autostrady A1
Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych i gminnych
Rozbudowana infrastruktura techniczna – wodociągi, gazyfikacja, kanalizacja, która
powstała w ostatnich latach
Wolne tereny pod inwestycje

Znacząca jest też baza społeczna: 5 szkół podstawowych (w tym 2 SP o strukturze
organizacyjnej klas I-III, 1 SP z klasami gimnazjalnymi), 2 przedszkola (w tym jedno włączone
w zespół szkolno – przedszkolny), 1 gimnazjum (w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego),
żłobek gminny, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna wraz z filiami prawie w każdym sołectwie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2. Władze gminy
Rada Gminy jako organ stanowiący gminy składa się z 15 Radnych Gminy Mierzęcice.
Organem wykonawczym jest Wójt Gminy – Grzegorz Podlejski (pełniący funkcję od 2010r.)
Do dnia 16 listopada 2018r. funkcję Radnych pełnili:
1. Jolanta Kyrcz – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Tadeusz Szczepańczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Iwona Kłys
4. Helena Potępka
5. Jacek Malikowski
6. Tadeusz Twardoch
7. Jarosław Sarnik
8. Katarzyna Kozieł
9. Mateusz Mańdok
10. Jacek Biedroń
11. Zbigniew Twardoch
12. Zbigniew Nowak
13. Sylwia Skorek
14. Piotr Pasamonik
15. Emilian Kuczera
W 2018r. odbyły się wybory samorządowe.
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W dniu 21 listopada 2018r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Mierzęcice kadencji 20182023, na której Wójt i Radni Gminy Mierzęcice złożyli ślubowanie.
Obecny skład Rady Gminy Mierzęcice:
1. Monika Dyraga – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Przemysław Paszewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Teresa Banaś
4. Katarzyna Burczyk
5. Zbigniew Feliszewski
6. Bożena Jach
7. Marcin Jędrusik
8. Hanna Kałuska
9. Krzysztof Kobiałka
10. Anna Kolasińska
11. Emilia Krzyżanowska
12. Robert Małecki
13. Jacek Malikowski
14. Piotr Pasamonik
15. Danuta Szymończyk
Rada Gminy Mierzęcice powołała następujące stałe komisje:
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu
Komisja Oświaty i Zdrowia
Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

3. Jednostki pomocnicze gminy
W Gminie Mierzęcice funkcjonuje 10 sołectw:
1. Sołectwo Mierzęcice, Sołtys: Lidia Hernik
2. Sołectwo Mierzęcice II, Sołtys: Krzysztof Lubas
3. Sołectwo Mierzęcice Osiedle, Sołtys: Anna Jabłońska
4. Sołectwo Przeczyce, Sołtys: Agnieszka Kołtunowska
5. Sołectwo Boguchwałowice, Sołtys: Danuta Szymończyk
6. Sołectwo Toporowice, Sołtys: Anna Kolasińska
7. Sołectwo Nowa Wieś, Sołtys: Katarzyna Liszka
8. Sołectwo Sadowie, Sołtys: Marta Trefon
9. Sołectwo Najdziszów, Sołtys: Henryk Gadziszewski
10. Sołectwo Zawada, Sołtys: Patrycja Gawron
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4. Dane demograficzne
Gminę Mierzęcice zamieszkuje 7.428 stałych mieszkańców (stan na 31.12.2018r.).
Liczba mieszkańców Gminy Mierzęcice
z podziałem na poszczególne miejscowości wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Liczba mieszkańców

L.p.
Stali

Miejscowość

kobiety mężczyźni

Czasowi

ogółem
stali i czasowi

Razem

1.

Boguchwałowice

424

394

818

14

832

2.

Mierzęcice

604

530

1134

12

1146

3.

Mierzęcice II

355

325

680

15

695

4.

Mierzęcice - Osiedle

408

361

769

80

849

5.

Najdziszów

86

99

185

4

189

6.

Nowa Wieś

418

376

794

6

800

7.

Przeczyce

708

712

1420

8

1428

8.

Sadowie

217

207

424

5

429

9.

Targoszyce

48

38

86

0

86

10.

Toporowice

482

447

929

5

934

11.

Zawada

103

86

189

1

190

3853

3575

7428

150

7578

RAZEM

Analizując liczbę ludności daje się zaobserwować utrzymywanie jej na zbliżonym poziomie w
ostatnich latach.

9

Liczba ludności wg płci
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Większą część populacji Gminy Mierzęcice stanowią kobiety – jest to 51,9%, natomiast
mężczyźni – 48,1%.
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Liczba ludności wg wieku
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Liczba urodzeń

76
74
72
70
68
66
64
62
60
58

76

Liczba urodzeń

70
64
2016

2017

2018

Liczba zgonów

92
90
88
86
84

92

Liczba zgonów

88

82

83
80
78
2016

2017

2018

W 2018r. współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny i wyniósł -3,77.

Rejestr wyborców gminy Mierzęcice – stan na 31.12.2018 r.
Liczba mieszkańców

7428

Liczba wyborców ogółem

6186

Liczba wyborców wpisanych z urzędu

6111

Liczba wyborców wpisanych na wniosek

75
12

Dowody Osobiste
Wydane dowody osobiste

795

Dowody osobiste unieważnione przez upływ terminu ważności

505

5. Podmioty gospodarcze
Według stanu na koniec 2018 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia
działalności w gminie Mierzęcice obejmuje 436 wpisów, w tym wpisów aktywnych posiadały
363 podmioty, działające wyłącznie w formie spółki cywilnej - 11 podmiotów i 62 podmioty
posiadały status działalności „zawieszony”.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: handel detaliczny oraz naprawa pojazdów
samochodowych, transport drogowy, usługi ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie
budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, działalności usługowej.
Główne rodzaje działalności po przeważającym kodzie PKD.

Ilość
działalności

PKD

Opis kodu PKD

4941Z

Transport drogowy towarów

42

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli

20

4711Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych

14

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

12

9600Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

12

13

4120Z

Roboty związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszalnych
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Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej w Gminie Mierzęcice w 2018 r.

Kod sekcji

Opis sekcji

Ilość
działalności

A

Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo

2

B

Górnictwo i Wydobywanie

2

C

Przetwórstwo Przemysłowe

49

E

Dostawa Wody; Gospodarowanie Ściekami i Odpadami oraz
Działalność Związana z Rekultywacją

1

F

Budownictwo

61

G

Handel Hurtowy i Detaliczny; Naprawa Pojazdów
Samochodowych, Włączając Motocykle

114

H

Transport i Gospodarka Magazynowa

57

I

Działalność Związana z Zakwaterowaniem i Usługami
Gastronomicznymi

11

J

Informacja i Komunikacja

15

K

Działalność Finansowa i Ubezpieczeniowa

15

L

Działalność Związana z Obsługą Rynku Nieruchomości

2

M

Działalność Profesjonalna, Naukowa i Techniczna

31

N

Działalność w Zakresie Usług Administrowania i Działalność
Wspierająca

22

P

Edukacja

10

Q

Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

20

R

Działalność Związana z Kulturą, Rozrywką i Rekreacją

5

S

Pozostała Działalność Usługowa

19

SUMA

436

14

II.

FINANSE GMINY
1. Dane ogólne

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Mierzęcice jest budżet gminy uchwalany w formie
uchwały budżetowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
Budżet gminy na 2018r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XL/303/2017
z dnia 27 grudnia 2017r.
Rada gminy (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy.

Dochody ogółem,
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
doch. bież. - wyd. bież.
doch. maj.-wyd. maj.
Nadwyżka/deficyt
Przychody ogółem
w tym:
kredyty i pożyczki
inne źródła (wolne środki)
Rozchody
Wynik Budżetu

Plan 2018r.
36 218 011,74

Wykonanie 2018r.
36 270 772,48

30 974 986,45
5 243 025,29
36 097 462,51

32 188 827,79
4 081 944,69
33 994 213,18

29 465 176,23
6 632 286,28
1 509 810,22
-1 389 260,99
120 549,23
2 429 468,97

27 706 559,96
6 287 653,22
4 482 267,83
-2 205 708,53
2 276 559,30
4 225 877,37

0,00
2 429 468,97
2 550 018,20
0,00

0,00
4 225 877,37
2 550 018,20
3 952 418,47

Plan 2018r.
15 253 289,79

Wykonanie 2018r.
16 368 459,95

7 470 568,00

7 974 781,39

3 249 000,00
460 000,00
150 300,00
216 150,00
5 000,00
5 000,00

3 513 684,80
510 684,24
365 909,49
228 327,85
2 931,00
5 850,00

1 141 632,00
2 555 639,79

1 174 853,53
2 591 437,65

2. Dochody bieżące
Dochody własne,
w tym m.in..:
udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportu
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek rolny i leśny
podatek od dział. gospodarczej
podatek od spadków i darowizn
opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
inne
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Subwencja z budżetu państwa
Dotacje celowe otrzymane na
realizację bieżących zadań własnych i
zleconych
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych ze środków unijnych
Dochody bieżące razem

7 055 420,00

7 055 420,00

7 151 047,90

7 144 941,18

1 515 228,76

1 620 006,66

30 974 986,45

32 188 827,79

Zaległości na dzień 31.12.2018r.:
- zaległość w podatku rolnym - 22.097,02
- zaległość w podatku leśnym – 336,58
- zaległość w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) - 113.848,57
- zaległość w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 95.533,59
- zaległość w podatku od środków transportu – 200.774,34zł
- zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.621,84zł (w tym
zaległości wymagalne – 63.714,93zł)
Liczba osób fizycznych zalegających z płatnością podatków na koniec roku 2018:
Podatek rolny - 121
Podatek leśny - 9
Podatek od nieruchomości - 175
Dochody bieżące wg źródła pochodzenia
1.620.006,660

Dochody własne

7.144.941,180

Subwencja z budżetu państwa
16.368.459,95
Dotacje celowe otrzymane na
realizację bieżących zadań
własnych i zleconych

7.055.420,000

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych ze
środków unijnych
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3. Dochody majątkowe
Plan 2018r.
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych ze środków unijnych
Dochody z tytułu sprzedaży majątku
Dotacja celowa otrzymana z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Inne dotacje majątkowe
Dochody majątkowe razem

Wykonanie 2018r.

3 410 047,56

2 439 405,33

250 000,00

62 320,00

1 373 240,00
209 737,73
5 243 025,29

1 370 886,67
209 332,69
4 081 944,69

Dochody majątkowe wg źródła pochodzenia

209.332,69

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych ze
środków unijnych
Dochody z tytułu sprzedaży majątku

1.370.886,67
2.439.405,33

Dotacja celowa otrzymana z
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Inne dotacje majątkowe

62.320,00

4. Wydatki
Wydatki ogółem,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Plan 2018r.
36 097 462,51

Wykonanie 2018r.
33 994 213,18

29 465 176,23
6 632 286,28

27 706 559,96
6 287 653,22
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6 2 87 653

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

27 7 06 560

Wydatki wg podziału klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem

Plan 2018r.
303 861,82

Wykonanie 2018r.
257 812,35

150 496,00
3 146 148,32
96 817,00
135 000,00
3 170 452,71

133 871,30
3 078 140,46
95 774,88
91 320,60
2 898 936,71

89 929,00
800,00

83 814,89
800,00

1 071 972,78
191 490,00
467 500,00
154 500,00
12 582 608,60
161 000,00
1 037 966,00
319 841,00
6 690 851,78

1 055 865,73
190 381,56
396 024,45
31 054,81
11 687 011,32
119 023,77
970 224,83
263 209,23
6 551 372,31

5 236 227,50

5 014 490,68

974 000,00
116 000,00
36 097 462,51

967 999,70
107 083,60
33 994 213,18
18

34,38%

12 0 00 000

10 0 00 000

8 0 00 000
19,27%
6 0 00 000

14,75%
9,05%

4 0 00 000

8,53%

2 0 00 000

3,11%
0,76% 0,39%

0,28%

0,27%

0,25% 0,00%

0,56% 1,16% 0,09%

2,85%
0,35%

2,85%
0,77%

wydatki

0,32%

000
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Głównym założeniem prowadzonej gospodarki finansowej Gminy Mierzęcice jest racjonalne
gospodarowanie środkami publicznymi. Jest to bardzo trudne zadanie do wykonania z uwagi
na ograniczone środki finansowe przy ogromie zadań własnych i zleconych do wykonania.
Efektem tych działań jest coroczne (od 2011r.) pokrywanie wydatków bieżących wyłącznie z
dochodów bieżących. Kwintesencją była rekordowa wysokość wykonanych wolnych środków
w 2018r. w kwocie 4.225.877,37zł.
Kolejnym założeniem gospodarki finansowej Gminy Mierzęcice jest jej rozwój. W tym celu
Gmina sięga po wszelkie możliwe do zdobycia źródła finansowania zarówno na zadania
bieżące jak i inwestycyjne.
W 2018r. zrealizowano następujące projekty/zadania współfinansowane ze środków
zewnętrznych:

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej służącej do wypoczynku w sołectwie
Mierzęcice Osiedle
Poniesione wydatki w 2018r
48.000,00

Kwota dofinansowania
20.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)
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Zagospodarowanie terenu placu zabaw Sadowie ul. Krótka
Poniesione wydatki w 2018r
15.000,00

Kwota dofinansowania
12.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)

Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Mierzęcicach
Poniesione wydatki w 2018r
12.500,00

Kwota dofinansowania
10.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)
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Poprawa bezpieczeństwa i estetyki kompleksu szkolnego w Przeczycach
Poniesione wydatki w 2018r
24.500,00

stan przed

Kwota dofinansowania
8.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)

stan obecny
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Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Przeczyce
Poniesione wydatki w 2018r
16.000,00

Kwota dofinansowania
8.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)

Zakup strojów ludowych dla KGW Przeczyce
Poniesione wydatki w 2018r
4.000,00

Kwota dofinansowania
1.000,00

Źródło finansowania
Środki Województwa Śląskiego (Konkurs
PIL)

23

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice
(GZGWiK w Mierzęcicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach, OSP
Sadowie, świetlica OSP Mierzęcice II)
Poniesione wydatki w 2018r
707.277,24

Kwota dofinansowania
590. 480,12

Źródło finansowania
RPO WSL, GZM

stan przed

stan obecny

stan przed

stan obecny
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stan przed

stan obecny

stan przed

stan obecny

Modernizacja dróg
i Toporowicach
Poniesione wydatki w 2018r
1.233.486,06

stan przed

gminnych

w

Kwota dofinansowania
1.000.000,15

Przeczycach,

Boguchwałowicach

Źródło finansowania
GZM

stan obecny
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stan przed

stan obecny

Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
Mierzęcice
Poniesione wydatki w 2018r
190.381,56

Kwota dofinansowania
188.477,74

Źródło finansowania
Budżet państwa – Wymiar Sprawiedliwości
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Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice
Poniesione wydatki w 2018r
2.739.771,33

Kwota dofinansowania
2.328.805,63

Źródło finansowania
RPO WSL

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mierzęcice - przebudowa i adaptacja
części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek
w Mierzęcicach
Poniesione wydatki w 2018r
390.420,00

stan przed

Kwota dofinansowania
328 137,00

Źródło finansowania
RPO WSL

stan obecny
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stan przed

stan obecny

5. Zadłużenie
W 2018r. nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki. To już kolejny rok w którym
dokonywana jest wyłącznie spłata zadłużenia.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) w 2018r. wyniosły 2.550.018,20zł.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. to 9.540.125,00zł
Kwotę zadłużenia stanowi:
- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę kanalizacji) – 2.438.125,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę oczyszczalni ścieków) – 1.602.000,00zł
- obligacje – 5.500.000,00zł

Wskaźnik zadłużenia

2015

2016

2017

2018
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6. Fundusz sołecki
W Gminie Mierzęcice funkcjonuje fundusz sołecki. W 2018r. wysokość funduszu sołeckiego
(wyodrębniona z budżetu gminy) wyniosła 271.803,68zł. W miesiącu sierpniu i wrześniu
2017r. odbyły się zebrania wiejskie dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego.
Wszystkie wnioski złożone przez sołectwa zostały przyjęte.
Podział i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się
następująco:
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Sołectwo Mierzęcice
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Mierzęcicach
Dofinansowanie warsztatów i konkursów dla dzieci
i młodzieży przez GBP im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

Dział

Rozdział

801

80101

2 000,00 zł

2 000,00 zł

921

92195

1 000,00 zł

1 000,00 zł

754

75412

11 500,00 zł

11 488,81 zł

010

01095

2 000,00 zł

1 980,84 zł

921

92195

1 000,00 zł

1 000,00 zł

4.

Remont pomieszczenia szatni oraz zakup wyposażenia
warsztatowego i meblowego w części zajmowanej przez
OSP Mierzęcice
Zakup brakujących dodatków do strojów oraz naczyń dla
Koła Gospodyń Wiejskich Mierzęcice

5.

Zakup przystawki do akordeonu oraz kompletu strun do
kontrabasu dla Kapeli Regionalnej Mierzęcice

6.

Zakup bębna marszowego oraz furażerek dla Orkiestry
Dętej im. Władysława Juszczyka

921

92195

1 000,00 zł

1 000,00 zł

7.

Zakup materiałów malarskich dla Kółka Plastycznego
"Paleta" działającego przy GOK w Mierzęcicach

921

92195

1 000,00 zł

999,70 zł

921

92195

1 500,00 zł

1 500,00 zł

010

01095

5 500,00 zł

5 474,22 zł

010

01095

3 500,00 zł

3 499,00 zł

010
010

01095
01095

2 000,00 zł
771,12 zł

2 000,00 zł
761,15 zł

32 771,12 zł

32 703,72 zł

3.

Zakup instrumentu klawiszowego dla Zespołu
Muzycznego "Melodia" działającego przy GOK
8. Mierzęcice
Organizacja imprezy Kulturalno - Rozrywkowej w
9. sołectwie Mierzęcice
Zakup obcinarki do żywopłotu oraz narzędzi niezbędnych
w pracach ogrodowych, zakup materiałów
eksploatacyjnych(paliwa, oleje) oraz drzewek i krzewów
na Plenerowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne przy
10. GOK Mierzęcice
Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjnego 11 Sportowego w Mierzęcicach
11. Działalność statutowa sołtysa
Razem

Sołectwo Mierzęcice II

Lp.

Nazwa zadania

1.

Doposażenie kuchni w świetlicy OSP (zakup naczyń,
urządzeń kuchennych, termosów, sztućcy, zastaw)

2.
3.

Organizacja lokalnych spotkań integracyjnych
mieszkańców
Zakup narzędzi, urządzeń dla OSP Mierzęcice II

4.

5.
6.

Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy OSP (stoły,
krzesła, zasłony, rolety itp..)
Zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwujących,
remontowych sprzętu, w sołectwie (zakup paliwa,
olejów, części zamiennych, farb itp.) uzupełnienie
zasadzeń, zakup roślin
Środki na działalność statutową sołtysa

Razem

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

Dział

Rozdział

754

75412

2 000,00 zł

1 999,74 zł

010

001095

1 000,00 zł

999,89 zł

754

75412

500,00 zł

493,01 zł

754

75412

24 000,00 zł

24 000,00 zł

010
010

01095
01095

1000,00 zł
469,67 zł

946,83 zł
466,63 zł

28 969,67 zł

28 906,10 zł
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Sołectwo Przeczyce

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zl)

1.
2.

Dofinansowanie spotkań dla mieszkańców w ramach
edukacji z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Środki na statutową działalność sołtysa

851
010

85195
01095

1 000,00 zł
271,12 zł

0,00 zł
271,00 zł

3.

Budowa ogrodzenia i modernizacja terenu wokół Szkoły
Podstawowej w Przeczycach

010

01095

10 500,00 zł

10 500,00 zł

010

01095

2 000,00 zł

2 000,00 zł

010

01095

19 000,00 zł

19 000,00 zł

32 771,12 zł

31 771,00 zł

4.
5.

Zakup strojów ludowych dla KGW
Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych dla
mieszkańców

Razem
Sołectwo Toporowice
Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowana
kwota w zł

1.

Zakup zestawu multimedialnego do Szkoły Podstawowej
w Toporowicach

801

80101

10 000,00 zł

10 000,00 zł

801

80101

2 000,00 zł

2 000,00 zł

801

80101

2 401,12 zł

2 399,98 zł

754

75412

2 000,00 zł

1 999,00 zł

754
754

75412
75412

13 000,00 zł
2 870,00 zł

13 000,00 zł
0,00 zł

900

90003

500,00 zł

500,00 zł

32 771,12 zł

29898,98 zł

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakup wykładziny do pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej w Toporowicach
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w
Toporowicach
Doposażenie OSP Toporowice w sprzęt ratowniczo gaśniczy
Remont klatki schodowej - płytki w remizie OSP
Toporowice
Wymiana drzwi do kotłowni w remizie OSP Toporowice
Utrzymanie porządku na terenach gminnych w sołectwie
Toporowice

Razem

Wydatkowana
kwota (zł)

Sołectwo Nowa Wieś
Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

1.

Zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe dla mieszkańców

926

92695

3 000,00 zł

3 000,00 zł

2.

Zakup strojów piłkarskich KS "Strażak" Nowa Wieś

926

92695

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3.

Organizacja imprez integracyjnych związanych z tradycją
sołectwa oraz integracją mieszkańców

010

01095

8 000,00 zł

7 896,15 zł

926

92695

5 000,00 zł

4 999,20 zł

801

80104

5 500,00 zł

5 448,55 zł

801

80101

3 000,00 zł

2 999,97 zł

921

92195

2 500,00 zł

2 500,00 zł

754

75412

2 000,00 zł

2 000,00 zł

4.
5.

Dofinansowanie biegów promujących sołectwo Nowa
Wieś i Gminę Mierzęcice
Dofinansowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Nowej Wsi

7.

Dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników
Polskich w Mierzęcicach
Dofinansowanie zajęć kulturalno - warsztatowych dla
mieszkańców

8.

Dofinansowanie działań statutowych OSP Nowa Wieś

6.
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9.

Środki na statutową działalność sołtysa

010

01095

Razem

271,12 zł

270,00 zł

32 771,12 zł

32 613,87 zł

Sołectwo Najdziszów
Dział

Rozdział

1.

Zagospodarowanie oraz doposażenie placu zabaw,
zakup i montaż urządzeń, konserwacja ogrodzenia oraz
istniejących urządzeń /obiektów

010

01095

2

Koszenie trawy oraz utrzymanie porządku na terenie
placu zabaw

900

90003

010
010

Lp.

3
4

Nazwa zadania

Utwardzenie nawierzchni w rejonie placu zabaw
Środki na statutową działalność sołtysa

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

7
300,00 zł

7
245,60 zł

01095

1
400,00 zł
4
000,00 zł

1
400,00 zł
3
345,00 zł

01095

113,51 zł

88,90 zł

12813,51 zł

12079,50 zł

Razem
Sołectwo Boguchwałowice
Lp.

1.

Nazwa zadania
Organizacja zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej dla
wszystkich mieszkańców

Dział

Rozdział

926

92695

3 000,00 zł

2 999,88 zł

010
010

01095
01095

4 100,00 zł
300,00 zł

4 099,57 zł
300,00 zł

010

01095

6 800,00 zł

6 800,00 zł

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

4.

Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych
związanych z tradycją sołectwa
Środki na statutową działalność sołtysa
Zakup karniszy do okien w sali remizy OSP
Boguchwałowice, doposażenie kuchni, a także zakup
strojów i materiałów na fartuchy i bluzki dla KGW
sołectwa Boguchwałowice

5.

Pokrycie bieżących kosztów eksploatacji samochodu
marki ŻUK będącego w dyspozycji OSP Boguchwałowice

754

75412

571,12 zł

433,95 zł

6.

Zakup wykładzin do korytarza i sal lekcyjnych oraz
renowacja lub wymiana drzwi wewnętrznych w Szkole
Podstawowej w Boguchwałowicach

801

80101

18 000,00 zł

18 000,00 zł

32 771,12 zł

32 633,40 zł

2.
3.

Razem
Sołectwo Sadowie
Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zl)

1.

Zakup usług remontowych i materiałów do
przeprowadzenia remontu budynku OSP Sadowie

754

75412

16
900,00 zł

16
500,00 zł

2.

Środki na statutową działalność sołtysa

010

01095

300,00 zł

3.

Zagospodarowanie placu zabaw Sadowie ul. Krótka
Utrzymanie w należytym porządku terenu przy OSP
Sadowie

754

75412

2 000,00 zł

299,44 zł
2
000,00 zł

900

90003

1 100,00 zł

1 100,00 zł

801

80104

411,35 zł
20 711,35 zł

410,28 zł
20 709,72 zł

4.

5. Zakup wyposażenia do sal przedszkola
Razem

32

Sołectwo Zawada
Lp.
1.
2.

Nazwa zadania
Utrzymanie w należytym porządku terenu na placu
zabaw
Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw

Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw oraz
terenu wokół placu zabaw
Środki na statutową działalność sołtysa
Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 im.
5 Lotników Polskich
Razem
3.
4.

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

Dział

Rozdział

900
010

90003
01095

1000,00 zł
500,00 zł

1000,00 zł
500,00 zł

010
010

01095
01095

10 098,30 zł
80,00 zł

801

80101

10 100,00 zł
82,43 zł
1
000,00 zł
12 682,43 zł

999,99 zł
12 678,29 zł

Sołectwo Mierzęcice – Osiedle
Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowana
kwota w zł

Wydatkowana
kwota (zł)

1

Utrzymanie i pielęgnacja sołeckich terenów zielonych
oraz terenów sportu i rekreacji

900

90003

8 000,00 zł

8 000,00 zł

2

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac
porządkowych na terenie Osiedla ( worki, paliwo, olej)

900

90003

500,00 zł

500,00 zł

3

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mierzęcicach

801

80101

2 000,00 zł

1 999,98 zł

801

80104

1 000,00 zł

991,00 zł

010

01095

21 271,12 zł

21 271,12 zł

32 771,12 zł

32 762,10 zł

4
5.

Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi
II etap zagospodarowania terenu działki na park do
wypoczynku i utrzymanie osiedlowego placu zabaw

Razem

Ogółem Gmina

271 803,68 zł

266 756,68 zł
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminnym zasobem nieruchomości zarządza organ wykonawczy gminy. Nieruchomościami
oddanymi w trwały zarząd, dzierżawę, najem lub użyczenie zarządzają odpowiednio: trwały
zarządca, jakim jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dzierżawca,
najemca i biorący w użyczenie. Wójt realizuje samodzielnie funkcję decyzyjną, organizatorską
i wykonawczą wobec nieruchomości gminnych, przy zachowaniu szczególnej staranności przy
wykonywaniu zarządu - art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i z zasadami
prawidłowej gospodarki - art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
W ramach zarządzania nieruchomościami podejmowane są decyzje i czynności mające na celu
zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:
1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości – najem pomieszczeń,
oddawanie nieruchomości i ich części w dzierżawę;
2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości – remont sali
sesyjnej i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy; bieżące naprawy dróg – ul.
Tulipanów w Boguchwałowicach; remont klatki schodowej w remizie OSP Toporowice
oraz schodów zewnętrznych w budynkach OSP Sadowie i Toporowice,
3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego –
termomodernizacje budynków: administracyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki
Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach, remizy OSP Sadowie, Szkoły Podstawowej nr
2 w Mierzęcicach, byłej szkoły w Mierzęcicach II;
4) bieżące administrowanie nieruchomościami – utrzymanie porządku i czystości
w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem –
wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przeczycach i Szkole Podstawowej nr 1
w Mierzęcicach; remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość – budowa skweru w Mierzęcicach Osiedlu;
budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi; budowa
wjazdu z kostki brukowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi;
wykonanie chodnika do placu zabaw w Sadowiu II; wybudowanie chodników od wiaty
rekreacyjnej do kręgu tanecznego w Mierzęcicach.
Do gminnego zasobu należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.
Na dzień 31.12.2018 r. w gminnym zasobie nieruchomości znajdowały się 422 działki
o łącznym obszarze 98,2310 ha.
Poza gminnym zasobem znajdują się nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, tj. 20
działek o łącznym obszarze 1,4553 ha. Wszystkie nieruchomości oddane w użytkowanie
wieczyste położone są na terenie obrębu Boguchwałowice.
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Nieruchomości gminnego zasobu wg obrębów geodezyjnych :
Obręb

Liczba działek

Powierzchnia (ha)

Boguchwałowice

50

2,0399

Mierzęcice 1

65

22,6350

Najdziszów

15

4,9194

Nowa Wieś 2

54

24,8534

Przeczyce

38

4,5739

Sadowie

73

10,5203

100

21,9909

8

0,2832

19

6,4150

422

98,2310

Toporowice
Zawada
Ożarowice 3
Σ
1

– obejmuje sołectwa Mierzęcice i Mierzęcice II
– obejmuje sołectwa Nowa Wieś i Mierzęcice Osiedle
3
– Gmina Mierzęcice posiada udział w nieruchomościach w wysokości 59/100
2

Wykaz nieruchomości gminnego zasobu i podmiotów nimi władających:
Obręb

Podmioty władające

Boguchwałowice

Brak innych podmiotów władających

Mierzęcice

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach – działki nr 1147/2 i 3100 z budynkiem
przedszkola
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach – działka nr 875/2 z budynkiem GOK
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach – działka nr 812
z budynkiem szkoły i kompleksem sportowym „Orlik”
Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach im. Jana Pawła II – działka nr 815/3
z budynkiem biblioteki
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach – działki nr 891
i 892/5 z budynkami: administracyjnym i garażowymi
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice – część pomieszczeń w budynku GOK
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Dzierżawcy i najemcy - część działki nr 320/51 i pomieszczeń w budynku byłej szkoły;
działki nr 471/3, 471/4, 471/5; część działki nr 83/1; działka nr 883 z budynkiem ośrodka
zdrowia; część działki nr 3100; działka nr 1085/14; część pomieszczeń w budynku GOK
Najdziszów

Brak innych podmiotów władających

Nowa Wieś

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi – działka nr 468 z budynkami szkoły
i przedszkola
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach im. Lotników Polskich – działka nr 580/214
z budynkiem szkoły
Dzierżawcy – działka nr 326, część działek nr 355/2 i 571/2; część działki nr 580/203;
część działki nr 580/195; część działki nr 580/7
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach – działki nr 445 i 483
z budynkiem szkoły oraz byłego domu nauczyciela

Przeczyce

Ochotnicza Straż Pożarna Przeczyce – działka nr 487 z budynkiem remizy
Dzierżawca – działka nr 227/8
Ochotnicza Straż Pożarna Sadowie – część działek nr 241, 242, 243 i 244 z budynkiem
remizy

Sadowie

Sołectwo Sadowie – część działek nr 241, 242, 243 i 244
Dzierżawca – część działek nr 223/2 i 290
Szkoła Podstawowa w Toporowicach – działka nr 300/2 z budynkiem szkoły

Toporowice

Ochotnicza Straż Pożarna Toporowice – działka nr 302/6 z budynkiem remizy
Dzierżawca – działka nr 709
Zawada

Brak innych podmiotów władających

Ożarowice

Związek Komunalny Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – wszystkie 19 działek
z kompleksem oczyszczalni ścieków

Strukturę nieruchomości gminnego zasobu (ha):

Grunty rolne
Użytki rolne
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe

65,1028 w tym:
63,4682 obejmujące:
47,2289
0,8374
11,7527

Pastwiska trwałe

3,5382

Grunty rolne zabudowane

0,0607

Grunty pod rowami

0,0503
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Nieużytki

1,6346

Grunty leśne

9,4198 w tym:

Lasy

9,4015

Grunty zadrzewione i zakrzewione

0,0183

Grunty zabudowane i zurbanizowane

25,0967 w tym:

Tereny mieszkaniowe

12,6609

Tereny przemysłowe

1,5238

Inne tereny zabudowane

3,2579

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy

0,2607

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2,2288

Tereny komunikacyjne

5,1646 w tym:

Drogi

5,1646

Grunty pod wodami

0,0080 w tym:

Grunty pod wodami powierzchniowymi
płynącymi

Tereny różne

0,0080

0,0590

Σ

99,6863

W 2018 r. do sprzedaży zostały skierowane nieruchomości przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Gminny zasób obejmuje nieruchomości o zróżnicowanych
przeznaczeniach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W ramach
racjonalnej gospodarki, do sprzedaży wybrano nieruchomości przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, które zostały w tym celu przygotowane w latach ubiegłych
(przygotowanie do sprzedaży obejmuje opracowanie koncepcji podziału nieruchomości,
przeprowadzenie jej procedury zakończonej wydaniem decyzji, przygotowanie projektu
uchwały Rady Gminy, zlecenie wyceny, przeprowadzenie procedury sprzedaży).
Łącznie odbyło się 7 przetargów, z których 2 zostały rozstrzygnięte pozytywnie sprzedażą
dwóch nieruchomości.
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Wykaz rozstrzygniętych pozytywnie przetargów i sprzedanych nieruchomości:
Data

Nr przetargu

Rodzaj przetargu

Nieruchomość

Cena
wywoławcza

Cena sprzedaży
(wylicytowana)

379/3 k.m. 6
14.08.2018

1

Ustny nieograniczony

pow. 0,0083 ha

9 000,-

9 090,-

52 700,-

53 230,-

obręb Mierzęcice
584/4 k.m. 8
30.10.2018

1

Ustny nieograniczony

pow. 0,0944 ha
obręb Nowa Wieś

W drodze decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego zostało nabytych 12 działek.

Wykaz nabytych działek na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:
Sposób nabycia
Decyzja Wojewody Śląskiego
NWXV.7531.1.29.2016
z dnia 08.02.2018 r.
Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.392.2014
z dnia 28.03.2018 r.
Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.669.2.2014
z dnia 28.03.2018 r.

Nieruchomość

Opis

19/2 k.m. 1 Nabycie na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice. Działka
obejmuje grunt pod ujęciem wody.
pow. 0,0201 ha
obręb Zawada
668/2 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0213 ha
obręb Przeczyce
636/1 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0092 ha
608/1 k.m. 9
pow. 0,0048 ha
obręb Przeczyce

Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.391.2014

669/1 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0083 ha

z dnia 28.03.2018 r.

obręb Przeczyce

Decyzja Wojewody Śląskiego

627/6 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,00 60 ha

NWIII.7533.391.2014
z dnia 28.03.2018 r.

656/4 k.m. 9
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pow. 0,0547 ha
obręb Przeczyce
Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.669.4.2014

663/1 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0059 ha

z dnia 13.06.2018 r.

obręb Przeczyce

Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.669.1.2014
z dnia 13.06.2018 r.

625/1 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0039 ha
665/3 k.m. 9
pow. 0,0057 ha
obręb Przeczyce

Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.669.2014
z dnia 13.06.2018 r.
Decyzja Wojewody Śląskiego
NWIII.7533.669.3.2014
z dnia 22.08.2018 r.

655/1 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0106 ha
obręb Przeczyce
664/2 k.m. 9 Nabycie z mocy prawa. Działka obejmuje grunt zajęty
pod pas drogowy ul. Zielonej.
pow. 0,0111 ha
obręb Przeczyce
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IV.
1.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Gospodarka przestrzenna

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Gminę Mierzęcice:
1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz jego zmian.
2. Tworzenie przepisów prawa miejscowego poprzez sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez Radę Gminy.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych dla zamierzeń inwestycyjnych, które powodują
zmiany zagospodarowania terenu (nowa zabudowa, przebudowa obiektów istniejących).
Zadania te realizowane są m. in. przez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wyżej wymienione zadania realizowane są przy udziale podmiotów zewnętrznych.

1.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę
przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium składające się
z części graficznej i tekstowej uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego. Opracowane studium nakreśla podstawy, główne
kierunki i założenia do sporządzenia planów miejscowych lub ich zmian.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mierzęcice, przyjęte uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XLVII/282/2002 z dnia 10
października 2002 r., (100% pokrycie obszaru gminy) ze zmianami:
Lp.

Nr uchwały Rady Gminy Mierzęcice

Data uchwalenia

1.

XXXVI/231/2009

30 września 2009 r.

2.

XL/263/2010

24 lutego 2010 r.

3.

V/27/2011

23 lutego 2011 r.

4.

XLI/384/2014

29 października 2014 r.
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1.2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, szczegółowe
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemu infrastruktury technicznej.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice:
Gmina Mierzęcice pokryta jest częściowo planami miejscowymi – ok. 49% powierzchni
gminy.
Lp.

Nr uchwały Rady
Gminy Mierzęcice

Data uchwalenia

1.

XXXII/214/2005

29 lipca 2005 r.

Tytuł uchwały

w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice dla
obszaru Mierzęcice - Północ

Powierzchnia
planu
ok. 271,23 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 106, poz. 2816
Główne przeznaczenie:









2.

tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, rezydencjonalnej
tereny zabudowy zagrodowej
tereny przekształceń zabudowy zagrodowej w mieszkalną jednorodzinną
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, stanowiące obszar przekształceń i ograniczeń
w zagospodarowaniu w związku z położeniem w zasięgu oddziaływania lotniska
tereny zabudowy usług: rzemiosła, rzemiosła z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, komercyjnych i
publicznych
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, istniejących baz i składów
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, tereny rolne
tereny lasów i dolesień
XXXII/215/2005

29 lipca 2005 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice dla
obszaru miejscowości
Boguchwałowice

ok. 343,7 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 106, poz. 2817
Główne przeznaczenie:





tereny o funkcji: usługowej, usługowo – mieszkaniowej, usługowej związanej z obsługą ruchu
turystycznego i rekreacji
tereny o funkcji mieszkaniowej: jednorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej /pensjonatowej/, rekreacyjnej
tereny urządzeń sportu i rekreacji
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3.

tereny zabudowy rekreacji zorganizowanej /ośrodki wypoczynkowe/ i usług, rekreacji indywidualnej
(letniskowej)
tereny zieleni: wysokiej o charakterze leśnym, nadbrzeżnej, zielone - otwarte wzdłuż cieku wodnego
tereny rolnicze
XXXII/216/2005

29 lipca 2005 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice dla
obszaru miejscowości: Toporowice i
Sadowie

ok. 194,46 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 106, poz. 2818
Główne przeznaczenie:





4.

tereny o funkcji usługowej, usługowo - mieszkaniowej
tereny o funkcji mieszkaniowej: jednorodzinnej i usług, jednorodzinnej zagrodowej, rezydencjalnej
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, tereny rolnicze
tereny zieleni
XXXIX/257/2006

26 kwietnia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
miejscowości: Nowa Wieś, Najdziszów,
Zawada i Sadowie

ok. 196,43 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 75, poz. 2150
Główne przeznaczenie:






5.

tereny zabudowy zagrodowej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej
tereny usług: komercyjnych (z dopuszczeniem usług w zakresie mieszkalnictwa zbiorowego,
z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej), publicznych, rzemiosła produkcyjnego z dopuszczeniem funkcji
mieszkalnej
tereny cmentarza
tereny rolnicze
XLI/271/2006

9 czerwca 2006 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
Mierzęcice - Centrum

ok. 269,47 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 20 lipca 2006 r., Nr 84, poz. 2381
Główne przeznaczenie:







tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, rezydencjonalnej, jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo – usługowej
tereny zabudowy zagrodowej
tereny usług: w zakresie mieszkalnictwa zbiorowego, komercyjnych, publicznych, sakralnych, rzemiosła
produkcyjnego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, sportu i rekreacji
tereny obsługi rolnictwa, tereny rolnicze
tereny lasu
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6.

XLI/272/2006

9 czerwca 2006 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
Przeczyce - Południe

ok. 38,65 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 20 lipca 2006 r., Nr 84, poz. 2382
Główne przeznaczenie:




7.

tereny o funkcji mieszkaniowej: jednorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej
tereny sportu i rekreacji
tereny rolnicze
XLIV/298/2006

26 października
2006 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
Mierzęcice Osiedle

ok. 32,46 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 22 grudnia 2006 r., Nr 152, poz. 4856
Główne przeznaczenie:





8.

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej o kierunku przekształceń na funkcje
usługowe
tereny usług: komercyjnych, publicznych, sportu i rekreacji
tereny zieleni urządzonej z usługami, lasów istniejących
tereny urządzeń komunikacji – zespoły garażowe
XX/111/2008

29 maja 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
Przeczyce - Północ

ok. 304,40 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 04 lipca 2008 r., Nr 123, poz. 2435
Główne przeznaczenie:






9.

tereny o funkcji usługowo – mieszkaniowej, usługowej
tereny o funkcji mieszkaniowej: jednorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, mieszkaniowo –
rekreacyjnej
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, zorganizowanej (ośrodki wypoczynkowe)
tereny zieleni: wysokiej, zieleni nieurządzonej, nadbrzeżnej
tereny rolnicze
VII/42/2011

27 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącej
miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII
zmiany studium

ok. 270 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 03 czerwca 2011 r., Nr 119, poz. 2271
Główne przeznaczenie:





tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy usług kultu religijnego
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10.

tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług
tereny zaplecza technicznego motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych
tereny rolnicze, tereny obiektów produkcji rolniczej
tereny lasów
XXI/189/2012

21 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice
dotyczącej miejscowości Przeczyce –
obszar III zmiany studium

ok. 390,8 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 03 stycznia 2013 r., poz. 39
Główne przeznaczenie:








11.

tereny zabudowy usługowej, usług rzemiosła, usług użyteczności publicznej, usług oświaty, usług
turystyki, sportu i rekreacji
tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług
tereny mieszkaniowo – usługowe, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej z
dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
tereny zabudowy letniskowej
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usługami
tereny rolnicze
tereny rolne przeznaczone do zalesienia
XXXIII/321/2014

30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącej
miejscowości Boguchwałowice –
obszar I zmiany studium

ok. 117 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 10 lutego 2014 r., poz. 778
Główne przeznaczenie:




12.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
tereny zieleni
XXXIII/322/2014

30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącej
miejscowości Mierzęcice – obszar VII
zmiany studium

ok. 189 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 10 lutego 2014 r., poz. 779
Główne przeznaczenie:








tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy usługowej
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usługami
tereny rolnicze
tereny rolnicze do zalesienia
tereny lasów
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13.

XXXV/342/2014

23 kwietnia 2014 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dla obszaru
„Cmentarz Boguchwałowice”

ok. 21,5 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 28 kwietnia 2014 r., poz. 2561
Główne przeznaczenie:





14.

tereny planowanego cmentarza
tereny parkingu
tereny lasów, tereny zieleni
tereny rolne
XVI/125/2015

28 grudnia 2014 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice w rejonie MPL
„Katowice” w Pyrzowicach

ok. 56,3 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 08 stycznia 2016 r., poz. 175
Główne przeznaczenie:



15.

tereny zabudowy usługowej
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług
XXVIII/215/2017

25 stycznia 2017 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącego
miejscowości Przeczyce

ok. 35,7 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 30 stycznia 2017 r., poz. 583
Główne przeznaczenie:


16.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
XXVIII/216/2017

25 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
przyjętego uchwałą Nr
XXXIII/321/2014 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w
sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącej
miejscowości Boguchwałowice –
obszar I zmiany studium

ok. 10,95 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 30 stycznia 2017 r., poz. 584
Główne przeznaczenie:




tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zieleni
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17.

XXXVI/251/2017

14 sierpnia 2017 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice dotyczącego
miejscowości Toporowice

ok. 17,08 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 23 sierpnia 2017 r., poz. 4562
Główne przeznaczenie:



18.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny rolnicze
XLV/341/2018

22 maja 2018 r.

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice w miejscowości
Boguchwałowice, dla terenu
położonego pomiędzy ul. Swobody i
ul. Parkową

ok. 7,23 ha

Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. dnia 25 maja 2018 r., poz. 3423
Główne przeznaczenie:




tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

W 2018 roku wydano łącznie 300 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
W 2018 roku prowadzono procedury planistyczne dotyczące sporządzenia następujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody
i ul. Parkową
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
dotyczącego miejscowości Toporowice
Obejmuje dwa rozdzielne obszary o łącznej powierzchni ok. 54,29 ha. Stanowi drugi
etap realizacji uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25
czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości
Toporowice


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
(Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz
Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
Obejmuje trzy rozdzielne obszary o łącznej powierzchni ok. 37,72 ha. Stanowi
realizację uchwał:
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- Nr XVI/131/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą Nr XLI/271/2006 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru Mierzęcice – Centrum
- Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice, w rejonie skrzyżowania ulic Wolności
oraz Gminnej
- Nr XXXVII/275/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
w sołectwie Mierzęcice Osiedle
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to akt administracyjny,
przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje
wydawane są na wniosek.
W 2018 roku wydano:
lp.

2.

ilość

rodzaj decyzji

1.

decyzja o warunkach zabudowy
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2.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5

Gminny program rewitalizacji

Gmina Mierzęcice posiada „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice”
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr XXXVII/264/2017 z dnia 27.09.2017 r.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice znajduje się w wykazie Programów
Rewitalizacji

Województwa

Śląskiego

dostępnym

na

stronie

internetowej

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego
pod pozycją nr 57.
Głównym celem opracowania Programu Rewitalizacji jest podjęcie inicjatyw dla poprawy
jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.
W dokumencie tym zostały określone kierunki działań rewitalizacyjnych, polegające na
przywróceniu ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Na

bazie

przeprowadzonej

diagnozy

społecznej,

infrastrukturalnej,

przestrzennej,
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środowiskowej i gospodarczej wyznaczone zostały dwa obszary rewitalizacji – Mierzęcice
Osiedle i Boguchwałowice.
Celem głównym rewitalizacji podobszarów Gminy Mierzęcice jest spójność społeczna,
gospodarcza i przestrzenna podobszarów Gminy Mierzęcice poprzez realizację
zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.
Cele strategiczne rewitalizacji podobszarów Gminy Mierzęcice:
Cel strategiczny nr 1: Wzrost wewnętrznej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
podobszaru „Mierzęcice Osiedle”.
Cel strategiczny nr 2: Wzrost wewnętrznej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
podobszaru „Sołectwo Boguchwałowice”.
Powyższe cele strategiczne będą osiągnięte za pomocą następujących kierunków działań:
Cel operacyjny nr 1: Inkluzja społeczna i zawodowa mieszkańców wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem.
Kierunki działań:
1. Niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami poprzez organizowanie działań
środowiskowych z uwzględnieniem niepełnosprawnych i seniorów budujących
tożsamość lokalną mieszkańców podobszarów rewitalizacji.
2. Integracja społeczności lokalnej w celu zwiększenia aktywności społecznej oraz
poziomu bezpieczeństwa publicznego.
3. Świadczenie usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
oraz poprawie funkcjonowania w życiu codziennym osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych.
4. Działania edukacyjne nastawione na zwiększanie kompetencji i wzrost zatrudnienia.
5. Działania mobilizujące społeczność podobszarów rewitalizowanych.
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
Cel operacyjny nr 2: Podniesienie atrakcyjności i estetyki zamieszkania na podobszarach
rewitalizowanych.
Kierunki działań:
1. Tworzenie infrastruktury i promocja w zakresie ekomobilności.
2. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost efektywności energetycznej
budynków oraz wzrost ilości energii wyprodukowanej z OZE na podobszarach objętych
rewitalizacją.
3. Działania edukacyjne dotyczące świadomości ekologicznej.
4. Adaptacja opuszczonych i zdegradowanych budynków wraz z otoczeniem do nowych
funkcji na trenie podobszaru Mierzęcice Osiedle.
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5. Tworzenie i modernizacja istniejących przestrzeni publicznych na podobszarach
rewitalizowanych o przeznaczeniu społecznym, sportowym, kulturowym i
rekreacyjnym w celu integracji i aktywizacji mieszkańców.
6. Tworzenie nowych obiektów na podobszarach rewitalizowanych służących integracji
i aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców.
7. Poprawa warunków mieszkalnictwa socjalnego na terenie podobszaru „Mierzęcice
Osiedle”.
8. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.
9. Realizacja działań wzbogacających ofertę spędzania czasu wolnego i sprzyjających
poprawie zdrowia.
Cel operacyjny nr 3: Wzrost aktywności ekonomicznej ludności na podobszarach
rewitalizowanych.
Kierunki działań:
1. Poradnictwo zawodowe, stworzenie i wdrożenie skutecznych metod aktywizacji
zawodowej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.
2. Działania edukacyjne nastawione na zwiększanie kompetencji, wzrost zatrudnienia i
wskaźnika przedsiębiorczości na podobszarach objętych rewitalizacją.
3. Rozwój wsparcia skierowanego do osób przedsiębiorczych na rewitalizowanych
podobszarach.
Zakłada się, że opracowanie LPR oraz jego wdrożenie (poprzez realizację projektów)
w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej gminy oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się niekorzystnych
zjawisk.
Na opracowanie dokumentu Gmina Mierzęcice pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu
dotacji pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Osi priorytetowej 3
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.
Wartość otrzymanej dotacji 28 602,99 zł.
Lokalny Program Rewitalizacji umożliwił gminie pozyskanie dofinansowania na realizację
zadania pn. „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle” w ramach
poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Inwestycja niniejsza
realizowana w 2019r. jest początkiem realizacji celów założonych w Programie Rewitalizacji.
Planowana wartość inwestycji to: 1.700.959,22zł, z czego dofinansowanie 1 299 717,63 zł.
Kolejnym krokiem w celu realizacji założonych celów w LPR jest planowany do realizacji
w latach 2019-2020 projekt pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie
Gminy Mierzęcice”. Niniejszy wniosek o dofinansowanie został już złożony przez gminę,
w ramach poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnych.
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3.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zasady współpracy Gmin z Organizacjami Pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Corocznie Rada Gminy
Mierzęcice ustala Roczny Program Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami
pozarządowymi.
Program Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.
Na podstawie przyjętego ww. Programu został ogłoszony konkurs przez Wójta Gminy
Mierzęcice, który obejmował dwa zadania:
Zadanie I : Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
Zadanie II : Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo
ruchowych.
Zadania obejmowały organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz
ruchowych, a także zajęcia rehabilitacji zachęcając do ruchu i zdrowego trybu życia osób
w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.
Na realizację zadań konkursowych w roku 2018 wpłynęło łącznie 10 ofert. Zawarto siedem
umów w trybie otwartego konkursu ofert oraz jedną umowę w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dwie oferty nie spełniały kryteriów
formalnych i zostały odrzucone, a jedna oferta uzyskała ocenę poniżej 35 pkt i nie uzyskała
rekomendacji do dofinansowania.

NAZWA
Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na
realizację zadania
Wysokość środków
rozliczonych z dotacji
wraz z odsetkami od
dotacji
Niewykorzystana kwota
dotacji zwrócona na
rachunek Urzędu Gminy

PLAN

WYKONANIE
ZADANIA

80.000,00

UDZIAŁ PROCENTOWY
REALIZACJI ZADANIA

100 %

78.096,91

97,60 %

1.920,01

2,40%

50

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU W ROKU 2018.

L.P

NAZWA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

RODZAJ REALIZOWANEGO ZADANIA

KWOTA DOTACJI
OTRZYMANEJ

KWOTA DOTACJI
ROZLICZONEJ
(wraz z odsetkami
bankowymi)

ZADANIE NR I

1

Uczniowski Klub Sportowy „IKAR”, w Organizowane zajęcia tenisa stołowego podniosły
Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161, 42-460 kwalifikacje sportowe mieszkańcom Gminy Mierzęcice,
Mierzęcice,
które pozwoliły zawodnikom na udział w zawodach
wyższej rangi na szczeblu krajowym -Grand Prix Polski
Weteranów w tenisie stołowym, Mistrzostwach Polski
Weteranów oraz w rozgrywkach Pucharu Polski.
Klub Sportowy „Strażak” Nowa Wieś
Pinek, 42-460 Mierzęcice,

2

Organizowano regularne treningi dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, które pozwoliły przygotować drużyny do
meczów ligowych. Drużyny klubowe reprezentowały
gminę Mierzęcice podczas meczów podokręgu
sosnowieckiego.

RAZEM:

11.000,00

11.000,00

29.000,00

29.016,92

40.000,00

40.016,92

11.100,00

10.700,00

ZADANIE NR II

3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice ”VII
Bieg- i Maraton Wyżyny Śląskiej, Nowa
Wieś ul. Zawadzkiego 163, 42-460
Mierzęcice

Przeprowadzono dwa biegi na terenie Gminy Mierzęcice –
VII Bieg Nowej Wsi, który składał się z ośmiu dystansów:
bieg – 5 km, marsz Nordic Walking oraz sześć dystansów
dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych oraz Silesian
Highland Marathon III , który składał się z trzech
dystansów: bieg – 10 km, półmaratonu i maratonu.
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Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
„Nasza Szkoła” Przeczyce, ul.
Tysiąclecia 6, 42–460 Mierzęcice

Dzięki dofinansowaniu projektu dzieci miały możliwość
zdobycia umiejętności pływania oraz bezpiecznego
zachowania się w wodzie, a także opanowania podstaw
ratownictwa wodnego.

5

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Rozwoju i Promocji wsi
Boguchwałowice, ul. Buczka 1, 42-460
Mierzęcice

Zrealizowano piknik sportowo-ruchowo- integracyjny,
który zagospodarował spędzanie wolnego czasu rodzin oraz
wpłynął na promocję zdrowego stylu życia

6

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój wsi Zorganizowano piknik sportowo – rekreacyjny z OSP w
Przeczyce „Nad Czarną Przemszą”, ul.
Przeczycach, na którym odbyły się konkursy dla dzieci i
Tysiąclecia 6, 42–460 Mierzęcice
młodzieży, gry i zabawy ruchowe, występy artystyczne,
pokaz OSP Przeczyc, degustacja potraw regionalnych oraz
zabawa taneczna.

4

7

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
Przyjaciół Toporowic ul. Czerwonego
Zagłębia 6, 42–460 Mierzęcice

Zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowo-ruchowe na
terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Będzinie (sala
gimnastyczna, kort tenisowy oraz sala rekreacji) oraz
zajęcia muzyczno-ruchowe w Szkole Podstawowej w
Toporowicach.

RAZEM:

5.800,00

5.799,99

5.500,00

3.980,00

8.500,00

8.500,00

5.600,00

5.600,00

36.500,00

34.579,99
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DOTACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZUJĄCEJ ZADANIE PUBLICZNE W TRYBIE ART. 19a
W ROKU 2018

NAZWA ORGANIZACJI
L.P
POZARZĄDOWYCH

1

KWOTA DOTACJI
RODZAJ REALIZOWANEGO ZADANIA

Zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne, których celem było
podniesienie poziomu sprawności oraz funkcjonalności osób
Śląskie Stowarzyszenie
niepełnosprawnych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” Zajęcia dostarczały również opiekunom osób niepełnosprawnych
informacji jak należy pracować z osobą aby zmniejszyć istniejące
Zendek ul. Główna 165,
dysfunkcje.

OTRZYMANEJ

3.500,00

KWOTA DOTACJI
ROZLICZONEJ

3.500,00
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V.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gmina Mierzęcice posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Został on
przyjęty Uchwałą Nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Celem PGN jest wskazania działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie
Mierzęcice, umożliwienia maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej oraz zwiększenia
efektywności energetycznej. Podstawą opracowania dokumentu były ankiety i informacje
zebrane od wszystkich grup interesariuszy. Na tej podstawie przeprowadzona została
inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO 2 na terenie Gminy
Mierzęcice. Zidentyfikowano główne źródła emisji, którymi są: budynki użyteczności
publicznej, dla których emisja CO2, stanowi 1,08 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy,
budynki mieszkalne, dla których emisja CO2 stanowi 90,76% całkowitej emisji na terenie
gminy, oświetlenie uliczne dla którego emisja CO2 stanowi 0,62% udziału całkowitej emisji,
transport dla którego emisja CO2 stanowi 6,86% oraz transport publiczny, dla którego emisja
CO2 stanowi 0,67%.
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Gmina Mierzęcice pozyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Wartość otrzymanej dotacji 15.999,20 zł.
W celu realizacji długoterminowej strategii niskoemisyjnej w latach 2017-2018 gmina
podjęła następujące działania, polegające na:
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zadanie zrealizowane w ramach
projektu dofinansowanego ze środków EFRR - RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej. W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację
następujących budynków: budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach, budynku Gminnego
Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach, budynku świetlicy w sołectwie
Mierzęcice II, budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, budynku remizy OSP w
Sadowiu,
- montażu odnawialnych źródeł energii. Zadanie zrealizowane w ramach projektu
dofinansowanego ze środków EFRR – RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1
Odnawialne źródła energii. W ramach projektu zamontowano 76 instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych, 114 instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych oraz 9
instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej,
- złożono wnioski o dofinansowanie projektów: na realizację zadania związanego z likwidacją
starych pieców węglowych i zmianą na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub biomasę, montaż
instalacji solarnych i fotowoltaicznych etap II i etap III.
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2.

Program ochrony środowiska

Gmina Mierzęcice otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011-2032”.
Program usuwania azbestu został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XIII/104/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.
Głównym celem programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy
i ich bezpieczne unieszkodliwienie. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono,
że na terenie Gminy Mierzęcice występują wyroby zawierające azbest w postaci: płyt falistych
oraz płaskich cementowo – azbestowych na pokryciach dachowych, elewacjach budynków
mieszkalnych oraz gospodarczych, a także rury azbestowo – cementowych w sołectwie Nowa
Wieś.
W celu stopniowego wyeliminowanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, pozyskano
dotację dla mieszkańców na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz
odtworzenie pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Realizowany przez gminę projekt przewiduje dwa typy zadań:
 TYP 1. – DEMONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO, UTYLIZACJA AZBESTU ORAZ
ODTWORZENIE POKRYCIA DACHOWEGO – 77 obiektów do zrealizowania
 TYP 2. – DEMONTAŻ POKRYCIA AZBESTOWEGO I UTYLIZACJA AZBESTU – 10
obiektów do zrealizowania.
Prowadzona dla projektu lista rezerwowa zawiera 78 obiektów.
Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Mierzęcice”, uzyskano w wysokości w 85% wydatków kwalifikowanych
(wydatków netto), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), działanie 5.2. Gospodarka odpadami. Zgodnie z
zawartą w dniu 14.12.2018 r. umową o dofinansowanie, wartość projektu wynosi
2.407.755,50zł, a dofinansowanie zadania kształtuje się w wysokości 1.722.624, 18 zł.
W związku z wyższymi kosztami realizacji projektu niż pierwotnie zakładano we wniosku,
Gmina Mierzęcice zwróciła się z prośbą do Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty
dofinansowania, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego, maksymalnego poziomu
dofinansowania na poziomie 85 %. Zarząd Związku uchwałą wyraził zgodę na zwiększenie
poziomu dofinansowania do kwoty 1.853.929,72zł.

3.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 01 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mierzęcice zawarta dnia 06 grudnia 2017
roku z firmą Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o. o., w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2018 roku
do 31.12.2019 roku. Ceny jednostkowe (za Mg) za wykonanie usługi w ramach umowy
przedstawiały się następująco:
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niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 411,00 zł,
segregowane odpady komunalne – 300,00 zł
odpady remontowo-budowlane – 110,00 zł

W ramach zawartej umowy w 2018 roku odebrane zostały następujące ilości odpadów:
 odpady zmieszane – 1962,78 Mg
 odpady segregowane – 989,05 Mg, w tym:
 szkło – 189,71 Mg,
 tworzywa sztuczne – 173,05Mg,
 papier i tektura – 43,40 Mg,
 odpady biodegradowalne – 232,70 Mg,
 wielkie gabaryty – 329,91 Mg,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 0,36 Mg
 zużyte opony – 19,92 Mg,
 odpady remontowo-budowlane – 188,18 Mg
W 2018 roku poniesiono wydatki za wykonanie usługi odbioru, transportu
i
zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1 229 670,86 zł, z tego 249 864,85 zł
za 3 miesiące 2017 roku (październik, listopad, grudzień).
Gminnym systemem zagospodarowania odpadów objętych było:
 1944 nieruchomości zamieszkałe (7552 mieszkańców),
 774 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane przez
część roku.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona Uchwałą
Nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016 roku nie uległa zmianie
od 2017 roku i wynosiła:
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
 11,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny;
 18,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny;
z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe:
 200,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 400,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
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VI.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. Wodociągi i kanalizacja
Gospodarka wodna i kanalizacyjna w Gminie Mierzęcice prowadzona jest przez Gminny
Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
Eksploatacją wodociągową objętych jest:
- 11 ujęć wody głębinowej,
- 3 przepompownie,
- 6 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2600m³ wody
- sieć wodociągowa o długości 89,49km
- 3.038 szt. przyłączy wodociągowych o długości 60,075km.
W latach 2012-2015 w Gminie Mierzęcice została wybudowana sieć kanalizacyjna w ramach
projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego
Katowice w Pyrzowicach” zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy
Mierzęcice”.
W zakres eksploatacji sieci kanalizacyjnej wchodzi:
- 21 przepompowni ścieków,
- sieć grawitacyjna o długości 55.485,00mb
- sieć tłoczna o długości 13.013,07mb
W 2018r. z sieci wodociągowej korzystało 2.877 odbiorców, w tym: 2.764 odbiorców
wodomierzowych (96,08% ogółu) i 113 odbiorców ryczałtowych.
Sprzedaż wydobywanej wody przedstawia się następująco:
- 71,20% odbiorcami są klienci będący mieszkańcami Gminy Mierzęcice, bądź firmy mające
siedzibę na terenie gminy,
- 28,80% odbiorcami są sąsiednie gminy.
W 2018r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 45,8% gospodarstw domowych (1.319 odbiorców).
Łączne przychody GZGWiK w Mierzęcicach w 2018r. wyniosły 3.370.091,74zł, w tym:
- woda
1.752.603,26zł
- ścieki
1.585.251,14zł
- usługi
32.237,34zł
Od 29.06.2018r. obowiązują nowe taryfy wprowadzone po zmianie ustawy Prawo Wodne,
zatwierdzone decyzją Przedsiębiorstwa Wody Polskie. W pierwszym roku obowiązywania
nowych przepisów opłaty za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków utrzymane zostały na
poziomie 2017r. tj.:
- opłata za zużytą wodę – 3,80zł netto
- opłata za odprowadzanie ścieków – 7,99zł netto.
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2.

Gazownictwo

Na terenie Gminy Mierzęcice występuje sieć gazociągowa, na którą składa się:
- sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia 10,376 km
- sieć gazowa średniego ciśnienia 99,828 km
- sieć gazowa niskiego ciśnienia 2,714 km
Stopień gazyfikacji gminy – 81,24%.
Z sieci gazociągowej korzysta 2.178 odbiorców.
Na terenie Gminy Mierzęcice powstaje jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski projektów, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., a mianowicie gazociąg relacji Tworóg – Tworzeń,
wchodzący w skład Korytarza Północ -Południe, o całkowitej długości 55,22 km, średnicy
1000mm i ciśnieniu 8,4 MPa.
Decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydał
Wojewoda Śląski. Inwestycją objęte są nieruchomości położone w sołectwach: Nowa Wieś,
Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice i Przeczyce (odcinek ok. 9.56 km).
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w lipcu 2018 r.
Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm w składzie: PORR S.A. i Denys NV.
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma ECMG GmbH, natomiast nadzór autorski
firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A. - wykonawca dokumentacji projektowej.
Zakończenie budowy planowane jest w 2020 r.
Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Komisja Europejska nadała inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI).
Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie zdolności przesyłowych oraz uatrakcyjnienie
terenów pod nowe inwestycje w regionie, natomiast w skali kraju efektem realizacji inwestycji
będzie poprawa bezpieczeństwa i dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski.

3. Elektroenergetyka
Obsługa energetyczna Gminy Mierzęcice obejmuje zasilanie energią elektryczną celów
komunalno-bytowych i grzewczych. Media te są w zarządzie przedsiębiorstw komercyjnych.
Dostawa energii elektrycznej odbywa się w oparciu o istniejące elementy linowe i stacyjne.
Oświetlenie uliczne - w 2012r. zostały wymienione lampy na energooszczędne. W Gminie
Mierzęcice oświetlenie uliczne ulega ciągłej rozbudowie. Sukcesywnie dobudowywane są
nowe punkty oświetleniowe. Na dzień 31.12.2018r. ilość punktów oświetleniowych wynosiła
768 szt. Gmina Mierzęcice ponosi z tego tytułu koszty dotyczące nie tylko zużycia energii
elektrycznej ale również utrzymania i konserwacji.
Poniesione wydatki w 2018r. wyniosły:
- zakup energii – 360.162,89zł
- utrzymanie i konserwacja – 136.346,40zł.
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Do 31.12.2018r. obowiązywała umowa w zakresie kompleksowej usługi oświetlenia
drogowego o podwyższonym standardzie (w tym wymiana lamp na energooszczędne) zgodnie
z którą opłata za 1 pkt. oświetleniowy wynosiła 7,00zł netto.
Od 1 stycznia 2019r.opłata za 1 pkt. oświetleniowy wynosi 9,00zł netto.

4.

Infrastruktura drogowa

W Gminie Mierzęcice znajdują się następujące kategorie dróg:
- drogi krajowe – 17,20km
 DK 78 – 9,2 km (ul. Niepodległości, ul. 21 Stycznia, ul. Wolności)
 S1 – 8,0 km
- drogi wojewódzkie – 0,90km
 DW 913 – 0,90 km
- drogi powiatowe – 48,99km
 Mierzęcice ul. Widokowa – 1,6 km
 Toporowice ul Czerwonego Zagłębia – 2,00 km
 Nowa Wieś ul. A. Zawadzkiego – 3,20 km
 Nowa Wieś ul. Wojska Polskiego – 3,10 km
 Mierzęcice ul. Gminna – 1,80 km
 Mierzęcice ul. Wspólna – 1,20 km
 Mierzęcice ul. Leśna – 1,90 km
 Przeczyce ul. 21 Stycznia – 4,80 km
 Przeczyce ul. Zarzeczna - 1,40 km
 Zawada ul. Nowowiejska - 1,40 km
 Sadowie ul. Dworska – 1,20 km
 Mierzęcice ul. Kościuszki – 1,00 km
 Mierzęcice ul. Kościelna - 0,5 km
 Mierzęcice ul. Głowackiego – 0,5 km
 Przeczyce ul. Targowa - 1,80 km
 Toporowice ul. Dąbrowska – 2,84 km
 Boguchwałowice ul. Buczka – 1,10 km
 Boguchwałowice ul. Jana Pawła II – 1,20 km
 Najdziszów ul. Topolowa – 1,80 km
 Mierzęcice ul. Kolejowa – 2,20 km
 Mierzęcice ul. Szkolna - 2,10 km
 Przeczyce ul. Cicha – 0,50 km
 Sadowie II ul. Krótka – 0,80 km
 Sadowie II ul. Daleka - 0,80 km
 Toporowice ul. Źródlana – 0,90 km
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Toporowice ul. Mostowa – 1,10 km
Przeczyce ul. Tysiąclecia – 1,50 km
Boguchwałowice ul. Biwakowa – 0,80 km
Przeczyce ul. Podgórna – 0,50 km
Toporowice ul. Łąkowa – 1,35 km
Nowa Wieś ul. Strażacka – 0,40 km
Toporowice – Dąbie Chrobakowe (bez nazwy) – 1,70 km

- drogi gminne – 12,95 km
 Mierzęcice ul. Bankowa – 0,70 km
 Mierzęcice ul. Kościelna – 0,70 km
 Mierzęcice ul. Ks. W. Zasadzina – 0,45 km
 Mierzęcice ul. Walentego Kuczery – 1,10 km
 Mierzęcice ul. Prof. Tomasza Strzembosza – 1,20 km
 Przeczyce ul. Polna – 0,55 km
 Zawada ul. Nowowiejska – 0,90 km
 Sadowie II ul. Daleka – 0,50 km
 Najdziszów ul. Tylna – 0,50 km
 Przeczyce ul. Zielona – 0,30 km
 Przeczyce ul. Stawowa – 0,30 km
 Boguchwałowice ul. Parkowa – 1,20 km
 Boguchwałowice ul. Nadbrzeżna – 1,50 km
 Boguchwałowice ul. Sokołów – 0,90 km
 Boguchwałowice ul. Biała – 0,75 km
 Mierzęcice ul. Sosnowa – 0,60 km
 Przeczyce ul. Młyńska – 0,70 km
 Sadowie ul. Zjazdowa – 0,30 km
Zarządcami dróg są:
 dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
 dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
 dla dróg gminnych – wójt.
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POMOC SPOŁECZNA

VII.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia. Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w
ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej
pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień.
Najczęstsze powody przyznawania pomocy w 2018 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mierzęcicach to:










niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba,
ubóstwo,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
gospodarstwa domowego,
bezrobocie,
alkoholizm,
bezdomność.
potrzeba ochrony macierzyństwa,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

prowadzenia

Świadczenia pomocy społecznej udzielane przez OPS mają głównie charakter pieniężny,
niepieniężny i usługowy. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom,
których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu
o próg interwencji socjalnej. Od dnia1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej
jest

nim

dochód

nie

przekraczający

kwoty

701

zł,

natomiast

dla

osoby

w rodzinie– kwota 528 zł (do 30.09.2018 r kryterium dochodowe wynosiło dla: osoby samotnie
gospodarującej 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie– kwota 514zł). Dane szczegółowe w
zakresie udzielonych świadczeń za lata 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.
LP.

Rodzaj świadczenia

1.

Zasiłek stały

2.

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki celowe w tym:
Specjalne zasiłki celowe
Usługi opiekuńcze

3.
4.

Liczba osób
2016
19

Liczba świadczeń

2017 2018 2016 2017 2018
17
20
213 183 206

18

16

19

199

170

175

172

129

100

x

x

x

8

10

9

1410 1650 1.622

Kwota świadczeń w zł
2016
110.625

2017
95.381

2018
103.147

9.447

8.162

8.557

100.458

86.809

71.189

17.625

20.625

20.275
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5.

Opłaty za DPS

6

7

8

72

69

89

149.039

145.955

208.175

6.

Opłaty za schronienie

6

5

5

1032

962

1407

13.615

13.926

35.994

7.

Zasiłki okresowe

13

10

9

37

35

38

14.213

14.397

16.112

Z przedstawionej tabeli wynika, iż zmniejsza się liczba osób, którym przyznawane są
świadczenia finansowe (zasiłki celowe i okresowe). Wśród głównych przyczyn zmniejszania
się liczby beneficjentów pomocy społecznej, którym przyznano świadczenie, należy wymienić
poprawę sytuacji na rynku pracy, co prowadzi do spadku liczby osób pozostających bez
zatrudnienia, oraz wprowadzenie Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” oraz „Dobry Start”
(300 plus), które przyczyniły się do polepszenia sytuacji finansowej rodzin. Nieznacznie
wzrosła liczba osób niepełnosprawnych, którym przysługuje zasiłek stały wraz z opłatą składki
na ubezpieczenie zdrowotne. Systematycznie wzrasta liczba osób kierowanych do Domów
Pomocy Społecznej, co przekłada się na wzrost kwot wydatkowanych na tę formę pomocy.
Od trzech lat systematycznie wzrasta liczba osób z którymi pracownicy socjalni prowadzą
działania w formie pracy socjalnej, zwłaszcza w rodzinach, które nie korzystają z pomocy
finansowej. Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego
poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w
utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że w
stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej
określone w art. 3 ustawy, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od
ich sytuacji dochodowej.

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Program polega na dofinansowywaniu gmin udzielających pomocy mieszkańcom na
dożywianie. Do pomocy kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków
przekazanych gminom udziela się wsparcia, w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w
ustawy, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.
W 2018r. wydatkowano na ten cel kwotę 40.614,38 zł z przeznaczeniem na opłatę obiadów w
szkołach dla 23 dzieci (1.702 posiłki) oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 48
osób (200 świadczeń). W porównaniu do roku 2017 zaobserwowano zmniejszenie liczby dzieci
korzystających z posiłku w ramach programu.
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Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.
Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu złożenia wniosku.
Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców,
pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię.
Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy energii elektrycznej.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne przyznane w gminie w latach 2016-2018
2016 r.

2017 r.

2018 r.

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe

14

12

10

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych

153

133

57

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł)

37.755

32.020

14.226

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki energetyczne

6

1

0

liczba przyznanych dodatków energetycznych

36

4

0

wartość przyznanych dodatków energetycznych (w zł)

452

45

0

Świadczenia rodzinne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach realizuje świadczenia rodzinne jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej. Są to zasiłki rodzinne oraz inne dodatki,
przyznawanych na wniosek strony, w zależności od aktualnej sytuacji rodziny.
W 2018 roku z zakresu świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.545.881,12 zł.

Lp. Rodzaj świadczenia

Wydatki poniesione
w roku w zł

Liczba świadczeń
wypłaconych w roku

1.

Zasiłki rodzinne

374.564,00

3.214

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

178.560,79

1.330

3.

Złotówka za złotówkę

43.510,33

558
63

4.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

47.000,00

47

5.

Zasiłki pielęgnacyjne

270.821,00

1.718

6.

Świadczenia pielęgnacyjne

447.198,00

304

7.

Świadczenie rodzicielskie

184.227,00

195

W stosunku do roku 2017 kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz
liczba świadczeń wypłaconych w 2018r. zmniejszyła się. Natomiast wydatkowano więcej
środków na tzw. świadczenie „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu rodziny przekraczające
próg dochodowy nie utraciły prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
W porównaniu do 2017r. wydatkowana kwota i liczba świadczeń w zakresie jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskiego uległa zmniejszeniu.
Należy podkreślić, iż wzrasta liczba osób i wydatki na zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia
pielęgnacyjne przysługujące z tytułu niepełnosprawności.

Piecza zastępcza
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza
(spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej:
placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz
interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
W 2018 roku OPS ponosił koszty za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej. Łączny koszt wyniósł
39.831,85zł.

Asystent rodziny
Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem asystentów jest
wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem,
uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej
zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w 2018 roku- 7.
Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta w 2018 roku- 12.
Kwota wydatkowana na ten cel w 2018r. to 17.281,44zł.

Sprawienie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na
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terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia
pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.
W 2018r. sprawiono 1 pogrzeb, wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 4.000,00zł.

Świadczenie wychowawcze 500+
OPS w Mierzęcicach realizuje również jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina
500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi otrzymuje 500
zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł na osobę wsparcie otrzymują rodziny także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200zł.
W 2018r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 554 rodzin (7.816 świadczeń). Liczba
osób, którym przyznano świadczenie wynosi 743. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę
3.894.414,20zł.

Świadczenie „Dobry Start”
Od 2018 realizowane jest nowe świadczenie „Dobry Start” tzw. 300+ , które
go zasady przyznawania i wypłacania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” .
Świadczenie przysługuje raz w roku w wysokości 300zł na dziecko uczące się w szkole, aż do
ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed
rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w
bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmuje dzieci wychowujące
się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. W 2018r. wypłacono 850
świadczeń, na które wydatkowano kwotę 263.345,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez
nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia
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przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
Wykaz świadczeń alimentacyjnych w latach 2016-2018
2016 r.

2017 r.

2018 r.

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie

30

29

18

liczba wypłaconych świadczeń

473

441

305

łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł)

189.990

180.180

128.910

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Zespół Interdyscyplinarny - to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją
wiedzę i umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują. Podejmują
współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym
oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej na terenie Gminy Mierzęcice. W skład
Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, sądu, ochrony zdrowia
i organizacji pozarządowej.

LP.
1.

2.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

Liczba prowadzonych procedur Niebieskie Karty

x

OGÓŁEM

23

Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty w 2018 r.

10

Liczba prowadzonych procedur Niebieskie Karty z lat poprzednich

13

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart – A przez przedstawicieli
poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2018 r.

x

OGÓŁEM

10

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej

5

Policja

5

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

0

Oświata

0

Ochrona zdrowia

0

3.

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

4

4.

Liczba utworzonych Grup Roboczych w 2018 r.

10

5.

Liczba posiedzeń Grup Roboczych w 2018 r.

39

6.

Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

x

OGÓŁEM

75
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7.

Kobiety

27

Mężczyźni

33

Dzieci

15

Liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty

13

Niebieska Karta –A wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, wówczas zostaje powołana Grupa
Robocza, która interdyscyplinarnie rozwiązuje problemy związane z podejrzeniem wystąpienia
przemocy w rodzinie.
W 2018r. powołano 10 grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, natomiast 13
grup roboczych kontynuowało pracę w okresie sprawozdawczym, a powołane były przed
okresem sprawozdawczym. Łącznie działały 23 grupy robocze, w 23 rodzinach, obejmujących
pomocą ogółem 75 osób. Reasumując w 2018r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w
Mierzęcicach prowadził 23 procedury „Niebieskie Karty”.
Grupy robocze powołane do pracy z rodziną spotykały się na posiedzeniach 39 razy.
Odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, liczącego początkowo 17
członków, w późniejszym okresie 21, realizujący działania określone w ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie
Mierzęcice”.
W roku 2018 zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 13 przypadkach. W 6 przypadkach
zakończono procedurę z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy, w 7 przypadkach w związku zdiagnozowaniem innych
problemów niż przemoc, zatem z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania
działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, edukacja środowiska
lokalnego, zwiększanie liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinom
z problemem przemocy spowodował spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, także
spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. Porównywalnie do
roku 2017 obserwujemy znaczne zmniejszenie zjawiska przemocy i wszczynania procedury
NK.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Uchwałą Nr III/28/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. przyjęto Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2015-2020 w Gminie Mierzęcice.
Program ma za zadanie interdyscyplinarne zaangażowanie różnych instytucji do pracy
z rodziną, do czego dąży koordynator wszystkich działań, jakim jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mierzęcicach.
W 2018r. w ramach Programu zrealizowano następujące działania:
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- zorganizowano szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego z
certyfikowanym specjalistą i superwizorem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- udostępniano informacje członkom zespołu o aktualnych szkoleniach z zakresu
przeciwdziałania przemocy,
- rozpropagowano oraz udostępniono instytucjom materiały typu plakaty, ulotki, informatory
dotyczące problemu przemocy i problemów współistniejących:
 Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie.
 Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej.
 Procedura „Niebieskie Katy” – podstawowe informacje.
 Jak radzić sobie z przemocą? –porady psychologiczne dla osób doznających przemocy.
 „Reaguj na przemoc” – Możesz przerwać przemoc.
 „Reaguj na przemoc” – Gdzie zgłosić sprawę?
 „Reaguj na przemoc” – Grożą Ci surowe kary! Przestań stosować przemoc!
 Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.
 Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się o pomoc!
 Zmień swoje życie pomożemy Ci w tym.
 Wpływ uzależnienia na życie rodzinne - diagnoza problemu i formy pomocy.
- udzielano bieżących i rzetelnych informacji dotyczących miejsc i możliwości pomocy
rodzinom, osobom bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także osobom
zaangażowanym w pomoc,
Biorąc pod uwagę lata realizacji Programu w 2016r. nastąpił duży wzrost uruchomionych
procedur Niebieskiej Karty, w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak kolejne lata
uwidaczniają już skuteczność działań podejmowanych przez Zespół, z roku na rok następowała
tendencja spadkowa. Porównując rok kulminacji tj. 2016, gdzie prowadzonych był 50 procedur,
w roku 2018r. tych procedur było łącznie 23, z czego tylko 13 z nich przeszło do realizacji na
rok następny.

Karta Dużej Rodziny
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej rodziny Karta Dużej Rodziny
przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia kontynuujące naukę. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta
oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju.
W 2018 roku zostało złożonych 12 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. W porównaniu do roku
wcześniejszego nieznacznie wzrosła liczba złożonych wniosków (2017r. – 9 wniosków).
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Prace społecznie użyteczne
W roku 2018 Gmina Mierzęcice zawarła porozumienie z Powiatem Będzińskim,
z upoważnienia którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizacji
prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Porozumienie obejmowało okres wykonywania prac społecznie
użytecznych od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. W ramach porozumienia zostały
skierowane 3 uprawnione osoby. Liczba godzin do przepracowania przez jedną osobę wynosiła
40.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych wyniosła 3 379,50 zł., natomiast wysokość otrzymanej refundacji z Funduszu
Pracy wyniosła 2 027,70 zł

Lokale socjalne
Lokale socjalne przeznaczone są dla osób o najniższych dochodach lub pozbawionych
dochodów. Zazwyczaj są to osoby samotne lub rodziny, które straciły swoje mieszkania za
zadłużenie. W takim przypadku sąd wydał w stosunku do nich wyrok eksmisyjny. Zadaniem
gminy jest wykonać ten wyrok, a więc znaleźć lokal dla eksmitowanych ludzi.
Gmina Mierzęcice nie posiada zasobu lokali socjalnych, zobowiązana jest zatem do wypłaty
odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego. Gmina zobowiązana jest do realizacji 3
wyroków eksmisyjnych z lokali pozostających w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.
Łączna wysokość wypłaconego odszkodowania dla WAM w 2018 roku wyniosła 9 392,32 zł.
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VIII.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Reforma oświaty

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) Rada Gminy Mierzęcice
zobowiązana została do dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Uchwały w tej
sprawie podejmowane były w dwustopniowej procedurze. Realizacja reformy w naszej gminie
była prowadzona w sposób przemyślany, mając na uwadze dobro dzieci przy zachowaniu
miejsc pracy dla dotychczasowej kadry pedagogicznej. Zgodnie z art. 206 ww. ustawy Rada
podjęła Uchwałę Nr XXIX/219/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Następnie zgodnie z art. 210 ww. ustawy, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXI/226/2017 z
dnia 29 marca 2017r.w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
W powyższej uchwale ujęto:
1) Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
oraz inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2) Plan sieci prowadzonych przez Gminę Mierzęcice publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz
granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Podjęta uchwała ma zastosowanie na okres przejściowy tj. od 1 września 2017r. do 31 sierpnia
2019r. Dlatego zgodnie nowym Prawem oświatowym Rada Gminy podjęła uchwałę Nr
V/47/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, która będzie obowiązywać od 1 września 2019r. Powyższa uchwała reguluje
zmiany struktury szkolnej w gminie wynikające z wygaszeniem Gimnazjum w Nowej Wsi oraz
włączeniem Gimnazjum w Mierzęcicach do Szkoły Podstawowej nr 1
w Mierzęcicach.
W Gminie Mierzęcice funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w tym 2 szkoły o strukturze
organizacyjnej klas I-III, 1 szkoła z klasami gimnazjalnymi), 2 przedszkola (w tym jedno
włączone w zespół szkolno – przedszkolny), 1 gimnazjum (w ramach zespołu szkolnoprzedszkolnego) oraz żłobek gminny. Wszystkie placówki działają w formie jednostek
budżetowych.
Rok 2018 obejmuje dwa lata szkolne tj. rok szkolny 2017/2018 do 31.08.2018r. i rok szkolny
2018/2019 od 01.09.2018r.
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Podana liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych wykazana jest na podstawie
danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 31 marca 2018r. i 30
września 2018r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Szkoła posiada strukturę klas I-VIII, w szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne, świetlica
szkolna oraz stołówka szkolna. Codziennie szkoła przygotowuje ok. 165 obiadów dwu
daniowych. W szkole prowadzone są zajęcia indywidualne dla uczniów oraz zajęcia
rewalidacyjne, na podstawie wydanych opinii i orzeczeń z Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz zajęcia logopedyczne. W szkole prowadzone są innowacje m.in.: " Młody
artysta, czyli wychowanie przez sztukę", "Języki obce oknem na świat", "Alternatywne
popołudnia".
W 2018r. w placówce realizowano następujące programy i projekty unijne:
- „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą“. Projekt zakończył
się we wrześniu 2018r. Ogólna wartość dofinansowania 306.707,16zł.
-„Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach”. Projekt realizowany od
września 2018r. do 31.07.2020r. Ogólna wartość dofinansowania 375.942,86 zł.
- placówka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Europejskie dziedzictwo sposobem na
zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo świecie” Erasmus+,
w ramach którego odbywa się wymiana międzynarodowej uczniów. Wartość projektu to
110.754,00zł.
- „Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Placówka zakwalifikowała się do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej w
debacie "Your Europe Your Say" Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w
Brukseli.
Szkoła brała udział w programie „Owoce i warzywa w szkole“, "Szklanka mleka".
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Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach:

SP nr 1
Mierzęcice

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

18

382

Oddziały szkoły
podstawowej

14

Oddziały
gimnazjalne
Ogólnie

Liczba etatów niepedagogicznych

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

Administracja

Obsługa

Średnia liczba
dzieci w oddziale

34,94

2

12

21,22

10,93

281

-

-

-

20,07

-

4

101

-

-

-

25,25

-

19

383

34,90

2,5

12

20,16

10,97

Oddziały szkoły
podstawowej

17

331

-

-

-

19,47

-

Oddziały
gimnazjalne

2

52

-

-

-

26

-

Ogólnie
stan na 31.03.2018r.

stan na 30.09.2018r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach
Szkoła posiada strukturę klas I-VIII. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, do dnia
31.08.2018r. funkcjonował oddział przedszkolny oraz stołówka szkolna, w której
przygotowywane są obiady dwu daniowe dla uczniów. Codziennie placówka wydaje ok. 140
obiadów dla uczniów. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,
zajęcia wyrównawcze, zajęcia z psychologiem, dodatkowe zajęcia z j. polskiego dla
obcokrajowca.
W 2018r. w placówce realizowano następujące programy i projekty unijne:
- „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr
2 w Mierzęcicach”. Projekt realizowany od lutego 2018r. do 28 czerwca 2019r. Ogólna wartość
dofinansowania 261.167,14zł
- „Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Szkoła brała również udział w programach: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”,
,„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Śniadanie daje moc” oraz „ Edukacja, promocja i
profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ich rodziców,
opiekunów i wychowanków – certyfikat.
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Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach:
SP nr 2 w
Mierzęcicach

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

9

161

Oddziały szkoły
podstawowej

8

Oddział przedszkolny
przy szkole

Ogólnie

Ogólnie

Liczba etatów niepedagogicznych

Średnia liczba
dzieci w oddziale

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

Administracja

Obsługa

14,26

2

5,75

17,88

11,29

148

-

-

-

18,5

-

1

13

-

-

-

13

-

9

163

17,16

2

5,75

18,11

9,50

9

163

-

-

-

-

-

stan na 31.03.2018r.

stan na 30.09.2018r.

Oddziały szkoły
podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
Szkoła posiada strukturę klas I-VIII. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, świetlica
szkolna. oraz stołówka szkolna, w której przygotowywane są śniadania dla dzieci z oddziału
przedszkolnego i obiady dwu daniowe. Codziennie stołówka wydaje ok. 82 posiłki. W szkole
prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne z tyflologiem, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przedszkolnych.
W 2018r. w placówce realizowano następujące programy i projekty unijne:
- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Przeczycach“. Projekt zakończył się w marcu 2018r. Ogólna wartość dofinansowania
295.221,24zł.
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- placówka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Edukacja włączająca” Erasmus+, w ramach
którego odbywa się wymiana międzynarodowa uczniów. Wartość projektu to 90.820,80zł.
- „Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Szkoła brała również udział w projekcie e-Twinning, „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”,
„Dzień Bezpiecznego Internetu”.
Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Szkole
Podstawowej w Przeczycach:
Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

7

86

Oddziały szkoły
podstawowej

6

Oddział przedszkolny
przy szkole

Ogólnie

Liczba etatów niepedagogicznych

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

Administracja

Obsługa

Średnia liczba
dzieci w oddziale

15,83

2

4,25

12,29

5,43

70

-

-

-

11,66

-

1

16

-

-

-

16

-

9

90

18,29

2,25

4,75

10

4,92

Oddziały szkoły
podstawowej

8

81

-

-

-

10,12

-

Oddział przedszkolny
przy szkole

1

9

-

-

-

9

-

SP Przeczyce
Ogólnie
stan na 31.03.2018r.

stan na 30.09.2018r.

Szkoła Podstawowa w Toporowicach
Szkoła posiada strukturę klas I-III. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny oraz świetlica.
Szkoła nie posiada stołówki szkolnej. Posiłki w formie obiadu zapewnia firma cateringowa dla
ok. 25 dzieci. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, rewalidacja
logopedyczna, rewalidacja socjoterapeutyczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej oraz zajęcia z pedagogiem, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Placówka realizowała i brała udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”, „EduMagica – Innowacyjna Szkoła”, „Zdrowo jem, więcej wiem”,
śniadanie daje moc, Akademia zdrowego uśmiechu.
Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Szkole
Podstawowej w Toporowicach
SP Toporowice
Ogólnie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

3

33

5,75

Liczba etatów niepedagogicznych
Administracja

Obsługa

Średnia liczba
dzieci w oddziale

1

1,5

11

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

5,74
74

stan na 31.03.2018r.

Oddziały szkoły
podstawowej

2

13

-

-

-

6,5

-

Oddział przedszkolny
przy szkole

1

20

-

-

-

20

-

Ogólnie

3

27

6,95

1

1,5

9

3,88

Oddziały szkoły
podstawowej

2

12

-

-

-

6

-

Oddział przedszkolny
przy szkole

1

15

-

-

-

15

-

stan na 30.09.2018r.

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach
Szkoła posiada strukturę klas I-III. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Szkoła nie
posiada stołówki szkolnej. Posiłki w formie obiadów zapewnia firma cateringowa dla ok. 23
uczniów.
Do 31.08.2018r. organem prowadzącym było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju
i Promocji wsi Boguchwałowice.
Od 1 września 2018r. Gmina Mierzęcice stała się organem prowadzącym dla tej szkoły. Szkoła
została przejęta przez gminę na podstawie złożonego pisma w dniu 30.05.2018r. przez
Stowarzyszenie w sprawie rezygnacji z prowadzenia Szkoły Podstawowej w
Boguchwałowicach oraz na podstawie podjętej Uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 25 lipca 2018r.
Od 1 września w tej szkole nie ma uczniów w klasach I-III, a do oddziału przedszkolnego
uczęszcza 23 dzieci, w tym 1 dziecko niepełnosprawne. Prowadzone są z tym uczniem zajęcia
rewalidacyjne i zajęcia logopedyczne.
Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Szkole
Podstawowej w Boguchwałowicach:
SP
Boguchwałowice

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

3

37

Oddziały szkoły
podstawowej

1

Oddział przedszkolny
przy szkole

Ogólnie

Ogólnie

Liczba etatów niepedagogicznych

Średnia liczba
dzieci w oddziale

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

Administracja

Obsługa

3,31

0,5

1,00

12,33

11,18

8

-

-

-

8

-

2

29

-

-

-

14,5

-

2

23

3,27

0,5

0,5

11,5

7,03

stan na 31.03.2018r.

stan na 30.09.2018r.
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Oddziały szkoły
podstawowej

-

-

-

-

-

-

-

Oddział przedszkolny
przy szkole

2

23

-

-

-

11,5

-

Przedszkole Publiczne "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
W przedszkolu funkcjonują oddziały ogólnodostępne oraz oddziały integracyjne. Placówka
zapewnia wychowankom posiłki 3 razy dziennie tj. śniadanie, obiad 2-daniowy i podwieczorek.
Codziennie przygotowanych jest ok. 155 śniadań, 156 obiadów oraz 60 podwieczorków.
Przedszkole jest czynne w godzinach od godz. 6:30 do godz. 16:00.
Od 1.10.2018r. w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały integracyjne, w których jest 12 dzieci
niepełnosprawnych. W placówce w 2018r. prowadzone były zajęcia z dogoterapii, arteterapii,
zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, surdopedagogiem,
tyflopedagogiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia fizjoterapeutyczne.
W 2018r. w placówce realizowano następujące programy i projekty unijne:
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mierzęcice – przebudowa i adaptacja części
pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach”. Ogólna wartość
dofinansowania 328.137zł
- „Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym
„Radosny Zakątek” w Mierzęcicach”. Projekt realizowany od września 2018r. do 31 sierpnia
2019r. Ogólna wartość dofinansowania 248.032,15zł
- "Słoneczne Przedszkola II" - realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w przedszkolach województwa śląskiego.
Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Przedszkolu
Publicznym w Mierzęcicach:
Przedszkole
w Mierzęcicach
Ogólnie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

7

152

8

160

Liczba etatów niepedagogicznych

Liczba dzieci
na etat
pedagogiczny

Administracja

Obsługa

Średnia liczba
dzieci w oddziale

10,74

2

7,00

21,71

14,15

14,57

2

8,5

20

10,98

stan na 31.03.2018r.

Ogólnie
stan na 30.09.2018r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi wchodzi Gimnazjum im. J.
Kusocińskiego w Nowej Wsi oraz Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi. W zespole funkcjonuje
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świetlica oraz stołówka szkolna. Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do godz. 16:00.
Placówka przygotowuje 3 posiłki dziennie dla przedszkolaków tj. śniadanie, obiad 2-daniowy
oraz podwieczorek. Codziennie wydawanych jest ok. 60 śniadań, 82 obiadów w tym również
obiady dla gimnazjalistów oraz 41 podwieczorków. W placówce prowadzone są zajęcia
rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci przedszkolnych, logopedia, terapia
pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z fizjoterapeutą, arteterapia, dogoterapia,
indywidualna trening słuchowy metodą Johansena.
W 2018r. placówka realizowała następujące programy i projekty unijne:
- "Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w Gminie Mierzęcice”. Projekt
zakończony w sierpniu 2018r. Ogólna wartość dofinansowania 285.714,71zł

Placówka brała również udział w projekcie "Razem dla Niepodległej, "Cała Polska czyta
dzieciom", "Kreatywny przedszkolak".
Wykaz liczby dzieci oraz liczby etatów pedagogicznych i niepedagogicznych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi:
ZSP
w Nowej Wsi

Liczba
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dzieci

Liczba etatów
pedagogicznych

5
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Oddziały gimnazjalne

2

Przedszkole

Ogólnie

Liczba etatów niepedagogicznych
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pedagogiczny

Administracja

Obsługa

8,2

2

6,5

19,4

11,83

35

-

-

-

17,5

-

3
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-

-

-

20,66

-

4

85

7,33

2

7,5

21,25

11,60

Oddziały gimnazjalne

1

18

-

-

-

18

-

Przedszkole

3
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-

-

-

22,33

-

Ogólnie
stan na 31.03.2018r.

stan na 30.09.2018r.

77

20

21,7
1

21,2
5

19,4
12,3
3
9

10

11,5

10

15

11

12,2
9

18,1
1

20

17,8
8

20,1
6

25

21,2
2

Średnia liczba dzieci w oddziałach

5

M
ie
rz
ęc
ic
ac
h

W
ie
ś

Bce

Pr
ze
ds
z

ko
le

w

ZS
P

No
wa

SP

SP

SP

Tce

Pce

nr
2
SP

SP

nr
1

0

Dane na podstawie SIO 30.09.2018

14,1
5

11,6

11,8
3
7,03

11,1
8

4

3,88

5,74

8

4,92

5,43

9,5

11,2
9

12

10,9
7

16

10,9
3

Średnia liczba dzieci na etat pedagogiczny

10,9
8

Dane na podstawie SIO 31.03.2018

ca
ch
M
ie
rz
ęc
i

ko
le

w

No
wa
Pr
ze
ds
z

ZS
P

SP

W
ie
ś

Bce

Tce
SP

Pce
SP

nr
2
SP

SP

nr
1

0

Dane na podstawie SIO 31.03.2018

Dane na podstawie SIO 30.09.2018

Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
W celu realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, gmina od 1 stycznia 2018r.
uruchomiła pierwszy żłobek w Gminie Mierzęcice. Placówka sprawuje opiekę nad 15 dziećmi
od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30. Odpłatność za pobyt w żłobku wynosi
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350zł miesięcznie, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi 6zł. Placówka przygotowuje
4 posiłki dziennie tj. 1 śniadanie, 2 śniadanie, obiad dwu daniowy i podwieczorek.
Żłobek Gminny powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu
Maluch+ oraz środków unijnych RPO WSL 2014-2020.
Uzyskane dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +” 2017 w wysokości
179.144zł pozwoliło zaadoptować pomieszczenia wygaszanego gimnazjum na potrzeby
nowego żłobka. W ramach projektu unijnego pn. "Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w
Nowej Wsi" zostało zakupione wyposażenie do żłobka, została doposażona kuchnia oraz
częściowo pokryto koszty funkcjonowania żłobka w pierwszym roku jego działalności (m.in.
rodzice nie ponosili kosztów wyżywienia). Ogólna wartość dofinansowania wyniosła
402.688,23zł. Ponadto pozyskano również dofinansowanie w ramach rządowego programu
„Maluch +” 2018 na funkcjonowanie żłobka w kwocie 25.200,00zł.

Dowóz uczniów do szkół i placówek szkolno-wychowawczych.
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe Gmina Mierzęcice zapewniła bezpłatny dowóz
uczniom niepełnosprawnym do placówek i ośrodków szkolno – wychowawczych wraz z
zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
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Działając na podstawie w/w przepisów gmina dokonywała również zwrotu kosztów przejazdu
dziecka lub ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do placówki prywatnym samochodem
osobowym, na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a rodzicami dziecka.
Gmina Mierzęcice w 2018r. zapewniła 22 uczniom niepełnosprawnym bezpłatny dowóz do
placówek lub zwrot kosztów dowozu dziecka i opiekuna do takich placówek jak:
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
- ZDOREWIR w Radzionkowie,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach,
- Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach,
- Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Misiowa Dolinka" w Będzinie,
- Niepublicznego Przedszkola "Zakątek Marzeń" w Będzinie,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,
- Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
- Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka w Siewierzu.
Koszt dowozu dzieci w 2018r. do w/w placówek wyniósł: 129.115,02 zł
Gmina zapewniła również bezpłatny dowóz uczniom do Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Lotników Polskich w Mierzęcicach oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, z
którego korzystało około 45 uczniów. Koszt dowozu wyniósł 42.822 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia.
Na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców Wójt Gminy Mierzęcice
w 2018r. wydał 5 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, w tym 3 decyzje dotyczące nauki zawodu i 2 decyzje dotyczące przyuczenia do
wykonywania określonej pracy. Pracodawcy kształcili swoich młodocianych pracowników w
następujących zawodach:




murarz-tynkarz
mechanik pojazdów
cukiernik

Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymała środki
z Funduszu Pracy od Wojewody Śląskiego. Gmina Mierzęcice w 2018r. wypłaciła
pracodawcom dofinansowanie w wysokości 22.966,82 zł .
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Stypendia szkolne
Na podstawie art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty uczniom znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej przyznano pomoc w formie stypendiów szkolnych. W 2018r.
stypendia szkolne były przyznane na okres 4 miesięcy tj. od września do grudnia 2018r.
Z pomocy materialnej skorzystało 7 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Ogólnie
wypłacono na stypendia szkolne kwotę w wysokości 3.478,94zł z czego dotacja wyniosła
2.783,15zł, a środki własne gminy wyniosły 695,79zł.
Dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę
W 2018 roku na Zieloną Szkołę wyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników
Polskich
w
Mierzęcicach
oraz
uczniowie
ze
Szkoły
Podstawowej
w Boguchwałowicach. Do wyjazdu uczniowie otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy
w wysokości 3.400 zł. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w formie dofinansowania do wyjazdu dla uczniów
ze SP nr 2 w Mierzęcicach w wysokości 5.960 zł.
Darmowe podręczniki
Na mocy nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów mają zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki są wypożyczane
uczniom, zaś ćwiczenia otrzymują na stałe. Rok szkolny 2017/2018 to pierwszy rok,
w którym uczniom wszystkich klas przysługiwały darmowe podręczniki. Na ten cel gmina
otrzymuje dotację celową. Wydatki poniesione w 2018r. na zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych wyniosły 71.051,34zł. Z tej formy pomocy skorzystało 659 uczniów szkół
podstawowych klas I - VIII oraz uczniowie klas III z oddziałów gimnazjalnych.
Program rządowy "Aktywna Tablica"
W 2018r. Gmina Mierzęcice złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w formie
dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – "Aktywna tablica". Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w
Mierzęcicach. W ramach otrzymanej dotacji szkoła zakupiła 2 monitory interaktywne do
klasopracowni. Gmina otrzymała dotację na realizacje tego zadania w kwocie 14 000zł, wkład
własny gminy wyniósł 3.500zł. Pozostałe szkoły korzystały z niniejszego programu w 2017rok.
0,4% rezerwy subwencji oświatowej
W 2018r. Gmina Mierzęcice wystąpiła w wnioskiem otrzymała zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej rezerwy 0,4% dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach.
Pozyskano środki na wyposażenie 2 pracowni tj. pracowni chemiczno-fizycznej oraz
biologiczno-geograficznej. W ramach otrzymanych środków w kwocie 59.865 zł wyposażono
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pracownie w: ławki, krzesła, laptopy, zestawy interaktywne, wizualizery, tablice szkolne,
szafkę na odczynniki chemiczne, stół do pracowni chemiczno-fizycznej oraz pomoce
dydaktyczne do danego rodzaju zajęć.
Wydatki na oświatę
Corocznie wydatki na oświatę znacznie wzrastają. W 2018r. stanowiły one 35% wydatków
gminy. Otrzymywana subwencja oświatowa jest niewystarczająca na pokrycie w całości
kosztów oświaty. Na wysokie koszty wpływają czynniki niezależne od jednostki samorządu
terytorialnego takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy,
zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki, obowiązek udzielania
pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz innych form zajęć dodatkowych. Powoduje to konieczność angażowania
przez gminę znaczących dodatkowych środków własnych.
W 2018r. subwencja oświatowa (w tym 0,4% rezerwy) wyniosła – 7.055.420,00zł
Łączne wydatki na oświatę w 2018r. wyniosły (dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 11.950.220,55zł
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wydatków w placówkach oświatowych,
dotyczących wyłącznie bieżącego funkcjonowania (bez wydatków inwestycyjnych, bez
projektów unijnych i pozostałych wydatków ponoszonych bezpośrednio z budżetu gminy m.in.
dot. organizacji dowozu uczniów, zwrotu dotacji za uczniów korzystających z wychowania
przedszkolnego na terenie innej JST)

Wykonanie 2016

Wykonanie 2017

Wykonanie 2018

Plan na 2019

SP 1 w Mierzęcicach

2 090 406,06

2 642 672,49

3 677 662,02

3 772 051,00

SP 2 w Mierzęcicach

1 364 312,59

1 428 626,78

1 678 788,93

1 825 840,00

SP Przeczyce

1 183 301,82

1 246 517,71

1 552 111,66

1 682 768,00

SP Toporowice

712 981,67

548 830,39

553 453,05

707 217,00

Przedszkole M-ce

1 057 771,25

1 186 882,86

1 337 524,88

1 598 216,00

Gimnazjum Mierzęcice

1 468 179,88

991 525,42

0,00

Zespół szkolno-przedszkolny

1 270 394,47

1 272 072,99

1 012 024,13

1 183 940,00

355 192,00

304 941,00

235 753,40

277 595,00

9 502 539,74

9 622 069,64

10 047 318,07

11 047 627,00

SP Boguchwałowice (w tym
dotacja do 31.08.2018)
SUMA
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Wydatki w placówkach oświatowych
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IX.

KULTURA

Życie kulturalne w Gminie Mierzęcice rozwija się wokół Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej. Obydwie jednostki są samorządowymi instytucjami kultury i
posiadają osobowość prawną.
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
Gminny Ośrodek Kultury w 2018r. organizował następujące uroczystości i imprezy kulturalne:
 Wernisaż prac uczestników koła plastycznego „Paleta”.
 Gminny Dzień Kobiet – występ Roberta Janowskiego.
 Prelekcja pt. „Wyprawa na Kazbek Zuzy i Łukasza. Lato 2017” – grupa biegowa Ostra
Góra 351
 Występ kabaretu „REWERS”.
 I Powiatowy Konkurs Dziennikarski
 Obchody Święta Narodowego 3 Maja połączone z Dniem Strażaka.
 Gminny Dzień Dziecka
 III Maraton Wyżyny Śląskiej - Silesian Highland Maraton.
 VII Bieg Nowej Wsi.
 Dożynki Gminno – Parafialne.
 Spotkanie z Magdaleną Gorzowską, najmłodszą Polką, która zdobyła Mount Everest „Z
Igrzysk Olimpijskich na Everest”.
 Dzień Seniora połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka
 Obchody Święta Niepodległości, I Bieg Niepodległości.
 Wieczór Pieśni Patriotycznej.
 X Jubileuszowe Mistrzostwa Gminy Mierzęcice w tenisie stołowym w 100-lecie
odzyskania niepodległości.
 Mikołajki Gminne.
Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach był organizatorem wypoczynku zimowego i letniego
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mierzęcice.
Ferie zimowe:
Wyjazdy o charakterze rekreacyjno – turystyczno – edukacyjnym:
 Wycieczka do Jump World oraz na Stadion Śląski.
 Wycieczka do Kampusu Eureka.
 Kulig dla dzieci w Szczyrku.
 Wycieczka do zagrody edukacyjnej Maciejówka.
Wakacje:
 Warsztaty bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze przez cały okres
wakacji w każdą sobotę od godz. od 16.00 do 19.00.
Wyjazdy o charakterze rekreacyjno – turystyczno –edukacyjnym:
 Zwiedzanie Pałacu w Mosznej.
 Wycieczka do Osikowej Doliny.
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 Wycieczka Górska i Elektrownia Żar.
 Wycieczka do Lwowa.
W trakcie roku prowadzone były również różnego typu zajęcia, koła i warsztaty:











zajęcia z robotyki „Twój Robot” (raz w tygodniu),
zajęcia taneczne z elementami tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz seniorów ( raz w tygodniu),
ZUMBA dla dzieci i dorosłych (raz w tygodniu ),
zajęcia dla seniorów „Aktywny Senior” (raz w tygodniu),
zajęcia taneczne dla dzieci „Breakdance” (raz/dwa razy w tygodniu),
koło plastyczne „Paleta” (raz w tygodniu),
koło muzyczne „Melodia” (dwa razy w tygodniu),
warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej,
zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży (dwa razy w tygodniu ToMiNo)
kursy online: język angielski dla dzieci i dorosłych, język hiszpański, język niemiecki,
fotografia, photoshop.

W ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury są organizacje społeczne. Ich działalność
jest ważną dziedziną w życiu lokalnej społeczności. Praca w nich uczy aktywności,
zaangażowania w życie społeczne, integruje mieszkańców, rozwija zainteresowania.
Członkowie organizacji pielęgnują i kultywują obyczajowość i tradycje ludowe, biorą czynny
udział w lokalnych uroczystościach i imprezach kulturalnych. Najbardziej dynamicznie
działają w gminie ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich.
Na terenie gminy działa:




7 Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. OSP Mierzęcice
2. OSP Mierzęcice II
3. OSP Boguchwałowice
4. OSP Nowa Wieś
5. OSP Przeczyce
6. OSP Sadowie
7. OSP Toporowice
7 Kół Gospodyń Wiejskich:
1. KGW Mierzęcice
2. KGW Mierzęcice II
3. KGW Boguchwałowice
4. KGW Nowa Wieś
5. KGW Przeczyce
6. KGW Sadowie
7. KGW Toporowice
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Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury. Swym zakresem działania obejmuje teren całej gminy poprzez działalność 6 placówek
bibliotecznych: Centrala Mierzęcice, Filia nr 1 Przeczyce, Filia Nr 2 Nowa Wieś, Filia Nr 3
Toporowice, Filia Nr 4 Boguchwałowice, Filia Nr 5 Mierzęcice Osiedle. W 2018r. biblioteka
zorganizowała zajęcia, warsztaty, lekcje biblioteczne i wystawy. Przystąpiła też do kilku
projektów i konkursów zewnętrznych.
Wystawy:
- „Pędzlem malowane”. Wystawa malarska członków kółka plastycznego „Paleta”
działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. Wystawa w ramach cyklu
„Cudze chwalicie swego nie znacie”. Kółko plastyczne „Paleta”,
- „Banknoty XX wieku” wystawa ukazującą koleje losu polskich banknotów w XX wieku.
Eksponaty to pieniądze wycofane z obiegu po zmianie środka płatniczego i takie, które do
obiegu nie weszły z różnych powodów.
Konkursy:
- Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W świecie wartości” organizowany wspólnie ze
Szkołą Podstawową w Toporowicach.
- Konkurs „Banknot XXI wieku”. W związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę
Niepodległości został zorganizowała konkurs plastyczny na „Banknot XXI wieku”, który był
skierowany do uczniów Szkół Podstawowych.
- Konkurs „Z Niepodległą gra o zwycięstwo”, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
- Konkursy na najlepszego czytelnika.
- Ogólnopolski konkurs „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”. Biblioteka wzięła udział
w konkursie organizowanym przez portal Lustro Biblioteki, który był realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pozostałe wydarzenia kulturalne:
- Wieczór Pieśni Patriotycznych „Tobie śpiewamy, Ojczyzno!”. Do wspólnego śpiewania
zaproszono członków Kół Gospodyń Wiejskich Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z
Nowej Wsi oraz Gminną Orkiestrę Dętą.
- Projekt Czytamy Razem. To projekt edukacyjno-czytelniczy opracowany przez
bibliotekarzy z Biblioteki w Mierzęcicach a prowadzony w Szkole Podstawowej Nr 1 w
Mierzęcicach wspólnie z tamtejszymi nauczycielami. Trwa on już kilka lat. Zajęcia odbywają
się w szkole oraz w Bibliotece. Głównym celem tego projektu jest rozwijanie zainteresowań
czytelniczych u dzieci, kształtowanie nawyku czytania oraz zapoznanie dzieci z ofertą
Biblioteki. W ramach projektu „Czytamy razem” realizowana jest akcja czytelnicza „Środy z
książką” dla uczniów klas I-VI polegająca na głośnym czytaniu fragmentów książek na
lekcjach języka polskiego. W ramach tego projektu organizowane były także ciekawe lekcje
biblioteczne oraz akcje czytelnicze zachęcające młodego czytelnika do sięgnięcia po książkę.
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- Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Bibliotekarze spotykają się co tydzień z dziećmi w
przedszkolach, szkołach i placówkach bibliotecznych i czytają fragmenty książek.
- Lekcje biblioteczne. W 2018 r. Biblioteka we współpracy ze szkołami zorganizowała 84
lekcje biblioteczne dla 1.478 osób. Najczęściej lekcje związane były z omawianymi lekturami
szkolnymi oraz z różnymi świętami i wydarzeniami czytelniczymi, które miały miejsce w
ciągu roku.
- Rok Ireny Sendlerowej. W związku z Rokiem Ireny Sendlerowej ogłoszony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Biblioteka zorganizowała cykl zajęć dla klas V Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
- Czytam Sobie w Bibliotece. Głównym celem jest zachęcenie najmłodszych dzieci do nauki
samodzielnego czytania.
- Wycieczki do Biblioteki. Od kilku lat w sposób szczególny organizowane są spotkania w
bibliotece dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej, które mają na celu zapoznanie ich
z Biblioteką.
- Pasowanie na Czytelnika. W placówkach bibliotecznych, co roku odbywają się uroczyste
spotkania z najmłodszymi czytelnikami, podczas których zostają oni pasowani na czytelnika
Biblioteki.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia. Co roku organizowane są dla najmłodszych dzieci ze
szkół podstawowych oraz dla przedszkolaków zajęcia z okazji Obchodów Święta Misia.
Spotkania odbywają się w bibliotekach oraz w szkołach i przedszkolach.
- Wakacje z Biblioteką. Biblioteka organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia w czasie wakacji.
W 2018r. uczestnicy zajęć wzięli udział w warsztatach filmowych, których zwieńczeniem był
film zatytułowany „Sekret bibliotekarki i magicznej fajki”. W filii bibliotecznej w Nowej Wsi
zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży. Były to warsztaty artystyczne, zajęcia z
czerpania papieru oraz występ teatru Maska .
- Klub Pasjonatów. Od dwóch lat działa w Bibliotece Klub Pasjonatów, do którego należy 15
osób w wieku 50+. Członkowie grupy spotykali się raz w miesiącu.
Projekty zewnętrzne i ogólnopolskie konkursy do których przystąpiła Biblioteka:
* E-senior 65+. Na początku 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach została
zakwalifikowana do projektu „ Śląska Akademia Seniora” Działanie E-Senior 65+. Projekt
dofinansowany w ramach funduszy unijnych Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC:E-Senior
65+). Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji
cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne.
* Kodowanie w Bibliotece. W 2018 r. Biblioteka zakwalifikowała się do projektu "Kodowanie
w Bibliotece", który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy współpracy Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka otrzymała sprzęt do przeprowadzenia zajęć z
programowania i kodowania na który składają się trzy tablety, trzy gry edukacyjne Scottie
Go! i trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami (matą piankową i
kompletem fiszek do ćwiczeń na macie). W Bibliotece powstał Klub Kodowania, do którego
należą dzieci od 6 do 12 lat wraz z rodzicami. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.
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* Kampania społeczna „Mała książka - Wielki człowiek”. W we wrześniu 2018 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Mała książka – wielki człowiek”.. Akcja obejmowała dzieci urodzone w 2015 r. Każdy
trzylatek, który przyszedł wraz z rodzicem do Biblioteki otrzymał w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą a rodzic książkę o roli czytania w życiu dziecka. Za każdą wizytę
w Bibliotece i wypożyczenie minimum jednej książki mały czytelnik otrzymał naklejkę na
swoją kartę, po zebraniu 10 naklejek został uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Księgozbiór Biblioteki
Księgozbiór Biblioteki wynosił ogółem na dzień 31.12.2018 r.
75.610 egz. książek o wartości 727.188 zł.
1.099 pozycji multimedialnych o wartości 16.070 zł.
33 pozycje zbiorów specjalnych o wartości 841 zł.
Ogólnie w 2018 r. zarejestrowano 1.919 czytelników.
Odwiedziny w placówkach ogółem wyniosły 24.654 osoby.
Książek udostępniono ogółem na zewnątrz i na miejscu - 35.445 wol.
Czasopism udostępniono ogółem na zewnątrz i na miejscu – 1.215 egz.
W bibliotece czytelnicy mają również do dyspozycji komputery z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Ogółem Biblioteka posiada 31 komputerów, w tym 19 dla czytelników. W 2018 r.
154 osoby skorzystały ze stanowisk komputerowych. W centrali w Mierzęcicach zainstalowano
komputer dla czytelników z dostępem do elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz
katalogu bibliotecznego bibliotek powiatu będzińskiego. W placówkach bibliotecznych
mieszkańcy mogą wydrukować własne dokumenty, a w centrali dodatkowo wykonać ksero,
również w kolorze, wysłać i odebrać faks oraz zeskanować i wydrukować dokumenty. W celach
promocyjnych prowadzona jest strona internetowa biblioteki oraz profil na Facebooku.
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X.

SPORT I REKREACJA

Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Nie ulega wątpliwości, że
uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie
sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie
wychowawcze. Kierując się tym przesłaniem Gmina Mierzęcice sukcesywnie, w miarę
możliwości finansowych dokonuje rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych, które z
jednej strony wykorzystywane są podczas procesu edukacyjnego z drugiej służą jako miejsca
spotkań, które integrują ludzi, a zwłaszcza młodzież.
Obiekty sportowe i rekreacyjne w Gminie Mierzęcice:
Boisko ORLIK w Mierzęcicach
Boisko powstało w 2009r. Wykorzystywane jest do zajęć edukacyjnych przez Szkołę
Podstawową Nr 1 w Mierzęcicach. Poza godzinami lekcyjnymi na boisku odbywają się treningi
dla dzieci i młodzieży prowadzone przez dwóch instruktorów. Realizacja tych zajęć jest
możliwa dzięki corocznemu pozyskaniu środków w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012- Lokalny Animator Sportu”.
Ponadto z obiektu mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
W ostatnim czasie boisko wymagało gruntownej modernizacji. W 2017r. wykonana została
naprawa nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy na kwotę 18.179,40zł. W 2018r.
wykonano naprawę piłkochwytów za kwotę 6.300,79zł.
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Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
Boisko powstało w 2014r. Wykorzystywane jest do zajęć edukacyjnych przez Szkołę
Podstawową Nr 2 w Mierzęcicach. Poza godzinami lekcyjnymi z obiektu mogą bezpłatnie
korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Przeczycach
Boisko powstało w 2010r. Wykorzystywane jest do zajęć edukacyjnych przez Szkołę
Podstawową w Przeczycach. Poza godzinami lekcyjnymi z obiektu mogą bezpłatnie korzystać
wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
Boisko sportowe STRAŻAK w Nowej Wsi
W 2017r. Gmina Mierzęcice, poprzez podpisanie umowy użyczenia, objęła opieką trawiaste
boisko sportowe STRAŻAK w Nowej Wsi, na którym odbywają się zajęcia Klubu Sportowego
STRAŻAK. Nawierzchnia boiska znajdowała się w krytycznym stanie. Sukcesywnie
dokonywana jest modernizacja tego obiektu. Wykonano gruntowną rekultywację boiska oraz
profesjonalne nawadnianie.
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Place zabaw i siłownie zewnętrzne
W każdym sołectwie Gminy Mierzęcice znajdują się już place zabaw i siłownie zewnętrzne.
Pierwsze place zabaw powstały w 2011r. w Nowej Wsi, Mierzęcicach i Mierzęcice Osiedle.
Niektóre z nich wymagały już naprawy i wymiany niektórych urządzeń. W 2018r. naprawiono
urządzenia
na
placu
zabaw
w
Boguchwałowicach,
Mierzęcice
Osiedle
i Mierzęcice II. Łączny koszt napraw to 9.770,00zł.
W ramach projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm.
Mierzęcice” doposażono plac zabaw funkcjonujący przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Nowej Wsi. Łączny koszt to 26.076,00zł.
W ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi” powstał nowy plac
zabaw dla dzieci poniżej 3 roku życia. Łączny koszt to: 112.586,00zł. W całości sfinansowane
ze środków unijnych.
Niektóre sołectwa również w ramach środków funduszu sołeckiego sukcesywnie doposażają
place zabaw na terenie swoich sołectw.

Sale gimnastyczne
Sale gimnastyczne w Gminie Mierzęcice znajdują się w budynkach szkolnych:
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi.
Są one odpowiednio dostosowane do potrzeb szkoły i wyposażone w odpowiedni sprzęt. Sale
gimnastyczne wykorzystywane są do realizacji zajęć edukacyjnych, a w godzinach
pozalekcyjnych sale wykorzystywane są do innych zajęć sportowych (m.in. prowadzonych
przez UKS IKAR, zajęć rehabilitacyjnych)
W 2018r. wykonano modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Mierzęcicach, poprzez wymianę nawierzchni podłogowej.
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Gmina Mierzęcice zabiega o pozyskanie dofinansowania na poszerzenie bazy sportowej o:
- boisko wielofunkcyjne w Toporowicach,
- boisko wielofunkcyjne w Boguchwałowicach
-budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach.
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XI. DZIAŁALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA Z INNYMI
SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP
Tarnowskie Góry) powstał 8 kwietnia 1992 roku, którego celem było organizowanie
transportu zbiorowego(wpis pod numerem 62 w rejestrze związków międzygminnych).
Założycielami MZKP było dziewięć gmin: Krupski Młyn, Mierzęcice, Piekary Śląskie,
Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tąpkowice, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice.
MZKP Tarnowskie Góry istniał do 31 grudnia 2018 roku, zaś od 1 stycznia 2019 organizacją
transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (oraz gmin członkowskich
MZKP poza metropolią: Miasteczko Śląskie, Tworóg, Krupski Młyn, Wielowieś i Toszek)
zajmuje się Zarząd Transportu Metropolitalnego.
W ostatnim dniu funkcjonowania do MZKP należały gminy: Krupski Młyn, Miasteczko
Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Toszek, Tworóg, Wielowieś
i Zbrosławice.
Od 1 stycznia 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejmuje organizację
komunikacji publicznej na terenie miast należących do związku. Za realizację tego zadania
odpowiadać będzie jednostka budżetowa Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego.
ZTM staje się jedynym organizatorem transportu, łącząc dotychczasowych trzech
organizatorów – Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, Miejski Zarząd Komunikacji w
Tychach oraz Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ BRYNICA TO NIE GRANICA”
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” została powołana do życia w dniu 12
czerwca 2006r. z inicjatywy trzech gmin: Gminy Ożarowice, Gminy Mierzęcice oraz Miasta i
Gminy Woźniki Śląskie.
Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obecnie następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice,
Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec. Siedziba LGD mieści się w Pyrzowicach
(Gmina Ożarowice).
W dniu 18 marca 2008r. Rada Gminy Mierzęcice podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku.
W dniu 09 grudnia 2010r. nowa Rada Gminy Mierzęcice (kadencja 2010-2014) podjęła
Uchwałę Nr III/17/2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Mierzęcice do Związku Stowarzyszeń
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”. Rada podjęła uchwałę na wniosek
Wójta Gminy Mierzęcice.
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Członkostwo Gminy Mierzęcice w Lokalnej Grupie Działania „ Brynica to nie granica” dało
wszystkim mieszkańcom możliwość podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwoju naszej
gminy, dzięki środkom unijnym, pozyskiwanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego priorytetowym zadaniem jest
działalność na rzecz rozwoju województwa Śląskiego, a przede wszystkim społeczności
lokalnych i samorządów terytorialnych.
Działalność Związku koncentruje się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest ochrona
interesów samorządów lokalnych województwa śląskiego poprzez przyjmowanie ich
stanowisk, w których Zarząd i Zgromadzenie Ogólne odnoszą się do problemów wynikających
z tworzonych przepisów prawa (Związek pełni rolę wzmacniającą opinie samorządów). Zwraca
uwagę na niejasność wielu przepisów i w wielu obszarach ich nadmiar, kładąc nacisk na
kwestie zwiększania obowiązków ciążących na samorządach poprzez przerzucanie zadań i
kompetencji spoczywających dotychczas na administracji rządowej, przy jednoczesnym
osłabianiu pozycji finansowej samorządów lokalnych.
Drugą płaszczyznę działalności Związku stanowią usługi związane z informowaniem,
szkoleniem i doradztwem, a także różnego typu spotkaniami stwarzającymi możliwość
wymiany wiedzy i doświadczeń między samorządami lokalnymi, wynikających z praktyki
funkcjonowania gmin i powiatów.
W roku 2018 grono członków Związku nie uległo zmianie. Liczba członków Związku wynosiła
na koniec roku - 133 jednostki samorządu terytorialnego - jest to utrzymująca się od 2017 roku
największa liczba gmin i powiatów w okresie działalności Związku. Gmina Mierzęcice jest
jedną z jednostek samorządu terytorialnego będącą członkiem Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów.
GORNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA
7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017r. o związku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz.U. z 6 kwietnia 2017r. poz.730) i na jej podstawie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. utworzono w województwie
śląskim związek metropolitalny pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"
z siedzibą w Katowicach. W skład związku weszło 41 gmin i w sumie ponad 2 mln
mieszkańców.
Celem Związku Metropolitalnego jest wykorzystanie potencjału gmin członkowskich,
pobudzenie kreatywności mieszańców oraz inspirowanie zmian, umożliwiających
przyśpieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka
wzrostu, mogącego skutecznie konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi.
Ustawowe zadania związku to:
-publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność,
-polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego,
- współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Związku
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- promocja
- rozwój społeczno-gospodarczy.
Dochodami Związku Metropolitalnego pochodzącymi
w szczególności dochody z tytułu:

od gmin członkowskich są

1) 5% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) stałej części składki rocznej;
3) zmiennej części składki rocznej;
4) wykonywania porozumień zawartych ze Związkiem Metropolitalnym przez poszczególne
gminy członkowskie lub związki komunalne z udziałem gmin członkowskich;
5) pomocy finansowej (dotacje).
Gmina Mierzęcice wchodzi w skład Związku Metropolitalnego. Decyzja o przystąpieniu
Gminy do Metropolii poprzedzona była konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, którzy
niemalże 100% opowiedzieli się za przystąpieniem. Na tej podstawie Rada Gminy Mierzęcice
podjęła w dniu 04 maja 2017r. uchwałę dotyczącą wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie
wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego.
ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE
Stworzenie nowego systemu gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni
ścieków w gminie Mierzęcice i gminie Ożarowice oraz rosnące wymagania w zakresie ochrony
środowiska zainspirowały Gminy do podjęcia wspólnej inicjatywy - realizacji projektu
kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20072013 „Infrastruktura Okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w
Pyrzowicach” (w tym projekt „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni dla
aglomeracji Ożarowice”), której efektem było powołanie związku międzygminnego.
Jest to jedna z form współdziałania gmin w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.
Powołanie Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji:
1) Dnia 25. 02.2013r. Wójt Gminy Mierzęcice i Wójt Gminy Ożarowice
poinformowali Wojewodę Śląskiego o zamiarze przystąpienia Gminy Mierzęcice
do utworzenia wspólnie z Gminą Ożarowice związku międzygminnego, którego
celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki
ściekowej na obszarze gmin Mierzęcice i Ożarowice. (zgodnie z art. 66 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).
2) Dnia 23.04.2013r. Rada Gminy Mierzęcice Uchwałą Nr XXV/242/2013
postanowiła utworzyć wraz z Gminą Ożarowice związek międzygminny pod
nazwą „ Związek Komunalny Gmin ds. Kanalizacji” z siedzibą w Mierzęcicach.
3) Dnia 27 listopada 2013r. Rada Gminy Mierzęcice podjęła Uchwałę Nr
XXXI/304/2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Związek Komunalny Gmin ds.
Kanalizacji” (Gmina Ożarowice uchwaliła statut Uchwałą Nr XXVIII/358/2013 z
dnia 28 listopada 2013r.)
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4) Dnia 26 lutego 2014r. Związek został wpisany do Rejestru związków
międzygminnych prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod
pozycją 312 z data 26.02.2014r.
Zgodnie ze Statutem I Zgromadzenie Związku zwołał Wójt Gminy Mierzęcice, na dzień
1 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
W dniu 9 października 2015 r. Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego ogłoszona została zmiana
statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji z siedzibą w Mierzęcicach.
W statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r.,
poz.1683) wprowadzono zmianę nazwy na „Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach:
Obecne Władze Związku:
Przewodniczący - Grzegorz Czapla
Zastępca – Grzegorz Podlejski
Zarząd
Przewodniczący – Stanisław Nowak
Zastępca – Sławomir Hyla
Członek – Stanisław Wieczorek
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice Uchwałą Nr
III/11/2016 z dnia 22 lutego 2016r. powołało Samorządowy Zakład Budżetowy pn.
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach.
Przedmiotem działalności Zakładu, zgodnie z uchwałą o utworzeniu, jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin należących do Związku w zakresie oczyszczania
ścieków komunalnych, a w szczególności:
1) przyjmowanie i oczyszczanie ścieków;
2) utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących oczyszczaniu ścieków,
3) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej;
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej przedmiotu działalności oraz sporządzenia
sprawozdań i rozliczeń.
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XII.
Lp.
1.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH W 2018r.
Uchwała Nr i data podjęcia
Nr XLI/308/2018

z dnia 31 stycznia 2018r.

2.

Nr XLI/309/2018

z dnia 31 stycznia 2018r.

Stopień realizacji

w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Mierzęcice.

W trakcie realizacji.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla
publicznych
szkół
podstawowych
i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Mierzęcice przez osoby prawne niebędące
jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

Zrealizowano.
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych nałożyła na organ stanowiący jst obowiązek
ustalenia w drodze uchwały, trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania dotacji, udzielanych dla publicznych szkół
i przedszkoli. W związku z tym, iż na terenie gminy prowadzona
była szkoła prowadzona przez osoby prawne nie będące jst
podjęcie uchwały było konieczne.

Na podstawie ustawy z dn. 27 października 2017r. o
finansowaniu zadań oświatowych rada gminy określa wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych
przedszkolach. Uchwała zawiera uregulowania odnoszące się do
zmienionego stanu prawnego zachowując jednocześnie
dotychczas obowiązujący dzienny wymiar godzin bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Mierzęcice (5h dziennie), wysokość
opłat za przedszkole w czasie przekraczającym dzienny wymiar
zajęć (1zł/h) oraz obniżenie opłat w przypadku korzystania ze
świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej
rodziny (50% zniżki za drugie i kolejne dziecko).
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3.

Nr XLI/310/2018

z dnia 31 stycznia 2018r.
4.

Nr XLII/313/2018

z dnia 26 lutego 2018r.
5.

Nr XLII/314/2018

z dnia 26 lutego 2018r.
6.

Nr XLII/315/2018

z dnia 26 lutego 2018r.
7. Nr XLII/316/2018

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uchwała dotyczy przekwalifikowania działek z rolnych na
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania budowlane w sołectwie Sadowie i Mierzęcice.
przestrzennego Gminy Mierzęcice.
W 2018r. z uwagi na ograniczone środki finansowe organ
sporządzający nie podjął czynności wynikających z art. 11
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
określenia zwolnień z podatku od środków W trakcie realizacji.
transportowych
Uchwała dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku,
samochodów ciężarowych wykorzystywanych wyłącznie na
działalność rolniczą. Uchwałę stosuje się do dnia 31 grudnia
2020r.
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zrealizowano.
Mierzęcice do realizacji projektu pn.
„Przedszkole
miejscem
zabaw
i
wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Zrealizowano.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Mierzęcice na 2018 rok.
nadania
nazwy
drodze
w miejscowości Mierzęcice.

wewnętrznej Zrealizowano.
Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy "Południowa" drodze
wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice.

z dnia 26 lutego 2018r.
8. Nr XLIII/319/2018

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr Zrealizowano.
XVIII/145/2016 Rady Gminy Mierzęcice z
Uchwała porządkuje kwestie numerów inwentarzowych dwóch
dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia środków trwałych
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z dnia 21 marca 2018r.

9. Nr XLIII/320/2018

z dnia 21 marca 2018r.

10 Nr XLIII/321/2018

z dnia 21 marca 2018r.

zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas wymienionych w załączniku do zmienianej uchwały, a będących
w użytkowaniu Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Ścieków.
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XVIII/146/2016 Rady Gminy Mierzęcice z
dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody
na
nieodpłatne
użytkowanie
nieruchomości.

Zrealizowano.
Uchwała porządkuje kwestie numerów inwentarzowych dwóch
środków trwałych wymienionych w załączniku do zmienianej
uchwały, a będących w użytkowaniu Związek Komunalny
Gmin – Oczyszczalnia Ścieków.

podziału Gminy Mierzęcice na okręgi W dniu 31.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia
wyborcze w wyborach do Rady Gminy 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
Mierzęcice.
niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130),
Zgodnie z jej art. 12 Rada gminy zobowiązana jest do
dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do
rady gminy.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się
liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy
na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje
się podziału tj. dzień 31 grudnia 2017 r.
Powyższy podział gminy na okręgi dokonano przy uwzględnieniu
liczby mieszkańców
Gminy Mierzęcice na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na
okręgi wyborcze:

100

Liczba mieszkańców gminy (stan na dzień
wynosi 7.481

31.12.2017r.)

Liczba radnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 17
ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 20 tys.
Mieszkańców wynosi 15 radnych.
Norma przedstawicielska na mandat wynosi 498,73
W stosunku do poprzedniego podziału gminy na okręgi wyborcze
wprowadzono zmiany polegające na wpisaniu nowych nazw ulic
w poszczególnych okręgach.
11 Nr XLIII/322/2018

z dnia 21 marca 2018r.
12. Nr XLIII/323/2018

z dnia 21 marca 2018r.
13. Nr XLIII/324/2018

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zrealizowano.
Mierzęcice
do
realizacji
projektu
pn.”Utworzenie żłobka ”Bajkowa Kraina”
w Nowej Wsi”
przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie Zrealizowano.
pn: „Poprawa efektywności energetycznej
budynków jednorodzinnych w Gminie
Mierzęcice”.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Zrealizowano.
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok.

z dnia 21 marca 2018r.
14. Nr XLIII/325/2018

rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada Wniosek został nieuwzględniony.
2017r. o poprawienie nieprawdziwych
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z dnia 21 marca 2018r.
15. Nr XLIII/326/2018

z dnia 21 marca 2018r.

16. Nr XLIII/327/2018

z dnia 21 marca 2018r.

informacji zawartych w protokole z XXXV
sesji Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca
2017r. opublikowanego na BIP urzędu.
rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r. Wniosek został nieuwzględniony.
w zakresie przeprowadzenia przez organ
stanowiący (kontrolny) Gminy Mierzęcice tj.
Radę Gminy Mierzęcice w myśl art. 15.1. w
związku z art. 18a 1 ustawy o samorządzie
gminnym problemowej kontroli procedur
związanych
z
przyjmowaniem
i rozpatrywaniem skarg i wniosków przez organ
wykonawczy
gminy,
ze
szczególnych
uwzględnieniem przepisów działu VIII
(SKARGI I WNIOSKI) Kpa w tym szczególnie
art. 231 oraz 243 w/w/ ustawy.
rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r. w Wniosek został nieuwzględniony.
zakresie przeprowadzenia w Urzędzie Gminy
Mierzęcice szkolenia dla kierownictwa urzędu
oraz radnych gminy Mierzęcice szkolenia w
zakresie stosowania i przestrzegania przepisów
obowiązującego prawa; Ustawa Kodeks
postępowania administracyjnego, Ustawa
o dostępie do informacji publicznej, Ustawa
o ochronie danych osobowych.

102

17. Nr XLIII/328/2018

z dnia 21 marca 2018r.

18. Nr XLIV/329/2018

z dnia 18 kwietnia 2018r.

19. Nr XLIV/330/2018

z dnia 18 kwietnia 2018r.

rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.w Wniosek został nieuwzględniony
zakresie wprowadzenia obowiązku publikacji
na stronach BIP Gmina Mierzęcice projektów
uchwał spełniających wymagania zawarte w §
51.3.Statutu Gminy Mierzęcice

podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych
rada gminy zobowiązana była do dokonania
podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Rada Gminy Mierzęcice w dniu 21 marca 2018r. podjęła uchwałę
Nr XLIII/321/2018 w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na
okręgi wyborcze w związku z tym należało podjąć w/w uchwałę.

określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i
placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta
Nauczyciela.

W trakcie realizacji.
Wejście w życie ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych obliguje do ustalenia nowego
wymiaru pensów dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, doradcy zawodowego. Podjęcie uchwały było
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konieczne do określenia pensum ww. nauczycieli w Gminie
Mierzęcice.
20. Nr XLIV/331/2018

z dnia 18 kwietnia 2018r.

21. Nr XLIV/332/2018

przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice ma na
Gminy Mierzęcice.
celu określenie wartości i sposobu redukcji emisji gazów
cieplarnianych do 2020 roku, zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej
na terenie Gminy Mierzęcice. Celem opracowania jest także
wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w
Gminie Mierzęcice, umożliwienie maksymalnego wykorzystania
energii odnawialnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności W trakcie realizacji.
nieruchomości
gruntowych
położonych
w Sadowiu przy ul. Dworskiej.

z dnia 18 kwietnia 2018r.
22. Nr XLIV/333/2018

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności Zrealizowano.
nieruchomości
gruntowej
położonej
w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej.

z dnia 18 kwietnia 2018r.
23. Nr XLIV/334/2018

z dnia 18 kwietnia 2018r.

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Skargę uznano za bezzasadną.
Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w
Mierzęcicach na niezgodne z prawem działanie
Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki
Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach w
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zakresie naruszenia prawa zawartego w art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001
Nr 112 poz. 1198)

24. Nr XLV/337/2018

z dnia 22 maja 2018r.
25. Nr XLV/338/2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Zrealizowano.
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
Mierzęcice za 2017 rok.
finansach publicznych, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu podlega rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu przez organ stanowiący.
udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice Zrealizowano.
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Mierzęcice za rok 2017

z dnia 22 maja 2018r.
26 Nr XLV/341/2018

z dnia 22 maja 2018r.

27. Nr XLVI/344/2018

miejscowego
planu
zagospodarowania Podjęty niniejszą uchwałą miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mierzęcice
w przestrzennego – obowiązuje.
miejscowości Boguchwałowice, dla terenu
położonego pomiędzy ul. Swobody i ul.
Parkową,

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy Zrealizowano.
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym
dzierżawcą.
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z dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
580/203 k.m. 11 obręb Nowa Wieś.

28 Nr XLVI/345/2018

z dnia 27 czerwca 2018r.

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania Zrealizowano.
wody i odprowadzania ścieków w celu
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej
przekazania go do zaopiniowania organowi
w Mierzęcicach w oparciu o art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27
regulacyjnemu.
października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw przekazał w dniu 11.06.2018r. projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Zgodnie z art. 19 w/w/ ustawy Rada Gminy przygotowała
i
uchwaliła
projekt
regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków i przekazała go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu tj.
Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polski – Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach , celem zaopiniowania.

29. Nr XLVI/346/2018

z dnia 27 czerwca 2018r.

rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja Wniosek został nieuwzględniony
2018r. o przeprowadzenie postępowania
kontrolnego działalności zakładu (GZGWiK
Mierzęcice) w tym przestrzegania przezeń
obowiązującego prawa.

106

30 Nr XLVII/349/2018

z dnia 25 lipca 2018r.

przejęcia do ponownego prowadzenia przez Zrealizowano.
Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Szkoła została przejęta przez gminę do ponownego prowadzenia
od 01.09.2018r.
Boguchwałowicach,
W dniu 21 grudnia 2011r. została zawarta umowa pomiędzy
Gminą Mierzęcice, a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania
Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice w celu wykonania
uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr IX/63/2011 z dnia 29
czerwca 2011r. Stowarzyszenie przejęło z dniem 1 lutego 2012r.
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
i stało się osobą prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego prowadzącą ww. szkołę. Szkoła zachowała status
szkoły publicznej.
Na prowadzenie Szkoły Gmina przekazywała dotację zgodnie z
art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałami
Rady Gminy Mierzęcice. Przekazanie Szkoły nastąpiło z
jednoczesnym przekazaniem przez Gminę do bezpłatnego
używania na czas prowadzenia Szkoły wszystkich środków
majątkowych, będących w jej posiadaniu.
W dniu 30.05.2018r. wpłynęło do Urzędu Gminy Mierzęcice
pismo Stowarzyszenia w sprawie rezygnacji z prowadzenia przez
Stowarzyszenie Szkoły, jak również pismo z dnia 2 lipca 2018r. o
wypowiedzeniu
umowy o pracę wszystkim pracownikom
Szkoły.
Tryb przejęcia Szkoły przez Gminę określony w umowie może
nastąpić w przypadkach o których mowa obecnie w art. 9 ust. 5 i
6 ustawy –Prawo oświatowe. W związku z zaistniałą sytuacją
dotyczącą funkcjonowania publicznej Szkoły zaszły przesłanki
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wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz § 4 ust. 1 umowy z
dnia 21 grudnia 2011r. dotyczące przejęcia Szkoły przez Gminę
Mierzęcice, aby prawidłowo realizować zadania oświatowe.
31. Nr XLVIII/352/2018

z dnia 27 sierpnia 2018r.

32. Nr XLVIII/353/2018

z dnia 27 sierpnia 2018r.

33. Nr XLVIII/354/2018

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zrealizowano.
Mierzęcice
do
realizacji
projektu
pn.”Wyrównujemy
szanse
w
Szkole
Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”.

zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady
Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w
sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Mierzęcice.

W Gminie Mierzęcice okręgi wyborcze zostały utworzone
uchwałą Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21
marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice.
Zmiana dokonana została w celu dostosowania opisu granic do
stanu faktycznego, bowiem Zarządzeniem Wojewody
Śląskiego z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniono nazwę ulicy
„Romana Szczęśniaka” położonej w Boguchwałowicach na ulicę
„Niepodległości” .

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na W trakcie realizacji.
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Gminy Mierzęcice.
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy zobligowana była

z dnia 27 sierpnia 2018r.
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do podjęcia nowej uchwały ustalającej maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
34 Nr XLVIII/355/2018

z dnia 27 sierpnia 2018r.

35. Nr XLVIII/356/2018

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy W trakcie realizacji.
Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania
W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości
napojów alkoholowych.
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy zobligowana była
do podjęcia nowej uchwały ustalającej zasady usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium W 2018 r. organ sporządzający nie podjął czynności
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z uwagi na ograniczone środki finansowe.
przestrzennego Gminy Mierzęcice.

z dnia 27 sierpnia 2018r
36. Nr XLIX/361/2018

z dnia 27 września 2018r

37. Nr XLIX/362/2018

z dnia 27 września 2018r

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zrealizowano.
Mierzęcice
do
realizacji
projektu
pn.”Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa
świadczonych
usług
w
Przedszkolu
Publicznym
Radosny
Zakątek
w Mierzęcicach”.
zmiany Uchwały NR XXV/197/2016 Rady
Gminy Mierzęcice z dnia 28 października
2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo-księgowej przez Urząd Gminy
Mierzęcice.

Zrealizowano.
Uchwała dotyczy rozszerzenia prowadzenia wspólnej obsługi
finansowo-księgowej przez Urząd Gminy o kolejną jednostkę
budżetową – Szkołę Podstawową w Boguchwałowicach.
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38. Nr XLIX/363/2018

z dnia 27 września 2018r

39. Nr L / 366/2018

z dnia 18 października 2018r

40. Nr L / 367/2018

z dnia 18 października 2018r
41 Nr L / 368/2018

z dnia 18 października 2018r

rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Skargę uznano za bezzasadną.
Mierzęcice .Skarga na niezgodne z prawem
działanie wójta Gminy Mierzęcice polegające
na rażącym lekceważeniu obowiązków
określonych w art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U.2003 nr 162 poz. 1568.
uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie na rok 2019.

W trakcie realizacji.
Uchwała określa Program Współpracy Gminy Mierzęcice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

uchwalenia stawek podatku od nieruchomości W trakcie realizacji.
na 2019 rok
Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące
w Gminie Mierzęcice w 2019r.
określenia wysokości stawek podatku od W trakcie realizacji.
środków transportowych na 2019 rok
Uchwała określa stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące w Gminie Mierzęcice w 2019r.
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42. Nr L / 369/2018

z dnia 18 października 2018r

43. Nr L / 370/2018

z dnia 18 października 2018r
44. Nr L / 371/2018

z dnia 18 października 2018r.

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
odprowadzania ścieków na terenie Gminy uchwalony Uchwał Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Mierzęcice
Mierzęcice.
z dnia 27 czerwca 2018r. został zaopiniowany przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polski – Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Postanowieniem Nr GL.RET.070.4.35.2018.IS z
dnia 30 sierpnia 2018r. Po uwzględnieniu uwag zawartych w
opinii Rada Gminy podjęła uchwałę Nr L/369/2018 Rady Gminy
Mierzęcice z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

wprowadzenia
odstępstwa
od
zakazu W trakcie realizacji.
spożywania
napojów
alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy
Mierzęcice.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w zakresie powierzenia
Gminie Miasta Częstochowa realizacji zadania
publicznego Gminy Mierzęcice w zakresie
pomocy
społecznej
polegającego
na
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w
mieszkaniach chronionych dla mieszkańców
Gminy Mierzęcice.

Zrealizowano.
Podpisano międzygminne porozumienie w zakresie powierzenia
Gminie Miasta Częstochowa realizację zadania publicznego
Gminy Mierzęcice w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc
w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy
Mierzęcice.

111

45. Nr I / 1/2018
z dnia 21 listopada 2018r
46. Nr II/ 2/2018
z dnia 3 grudnia 2018r
47. Nr II/ 3 /2018

stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Zrealizowano.
Gminy Mierzęcice.
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zrealizowano.
Mierzęcice
powołania Komisji Rewizyjnej

Zrealizowano.

z dnia 3 grudnia 2018r
48. Nr II/ 4/2018
z dnia 3 grudnia 2018r.
49. Nr II/ 5/2018

powołania
Rewizyjnej

Przewodniczącego

powołania Komisji Budżetu

Komisji Zrealizowano.

Zrealizowano.

z dnia 3 grudnia 2018r
50. Nr II/ 6/2018

powołania Przewodniczącej Komisji Budżetu Zrealizowano.

z dnia 3 grudnia 2018r
51. Nr II/ 7/2018

powołania Komisji Oświaty i Zdrowia

Zrealizowano.

z dnia 3 grudnia 2018r
52. Nr II/ 8/2018

powołania Przewodniczącą Komisji Oświaty i Zrealizowano.
Zdrowia
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z dnia 3 grudnia 2018r
53. Nr II/ 9/2018
z dnia 3 grudnia 2018r

54 Nr II/ 10/2018
z dnia 3 grudnia 2018r
55. Nr II/ 11/2018

powołania
Komisji
i Bezpieczeństwa Publicznego

Gospodarczej Zrealizowano.

powołania
Przewodniczącego
Komisji Zrealizowano.
Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zrealizowano.

z dnia 3 grudnia 2018r
56. Nr II/ 12/ 2018
z dnia 3 grudnia 2018r
57. Nr III/ 17/ 2018

Wójta

Gminy Zrealizowano.

zarządzenia wyborów sołtysów i rad

Zrealizowano.

ustalenia wynagrodzenia
Mierzęcice

z dnia 19 grudnia 2018r
58. Nr III/ 18/ 2018
z dnia 19 grudnia 2018r
59. Nr III/ 19/ 2018

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady W trakcie realizacji.
Gminy Mierzęcice na 2019 rok.
Uchwała określa plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
Mierzęcice na 2019r.
wyrażenia
dzierżawy

zgody na zawarcie umowy W trakcie realizacji.
nieruchomości położonych w
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości
położonych
w
Najdziszowie
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z dnia 19 grudnia 2018r

60. Nr III/ 20/ 2018
z dnia 19 grudnia 2018r

61 Nr III/ 21/ 2018

z dnia 19 grudnia 2018r

Najdziszowie
i Przeczycach w drodze i Przeczycach w drodze bezprzetargowej. W 2018r. nie
sfinalizowano podpisania umowy.
bezprzetargowej.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości położonej w
sołectwie
Mierzęcice
Osiedle
z
dotychczasowymi dzierżawcami.

Zrealizowano.
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
580/203 k. m. 11 obręb Nowa Wieś.

wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w
Międzygminnego
Związku Komunikacji Tarnowskich Górach (MZKP Tarnowskie Góry) – istniejący w
latach 1992–2018 został utworzony w celu realizowania zadania
Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
własnego gminy w zakresie transportu zbiorowego.
Zadanie organizowania publicznego transportu drogowego
przejął utworzony w województwie śląskim rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. związek
metropolitalny pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia" z siedzibą w Katowicach.
W związku z przejęciem wszystkich zadań MZKP przez
Górnośląską- Zagłębiowską Metropolię z dniem 1 stycznia
2019r. zaistniała potrzeba likwidacji związku. Zasady i tryb
likwidacji Związku odbywa się zgodnie z Statutem MZKP
dlatego podjęcie uchwały było konieczne.

Realizacja uchwały budżetowej na 2018r. przedstawiona jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
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XIII.

PODSUMOWANIE

Gmina Mierzęcice jest gminą wiejską z niewielkim budżetem jednak priorytetowym celem jest
jej stały rozwój. Staramy się więc wykorzystać wszystkie możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, które umożliwią rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców. Zdobyte już
środki finansowe pozwoliły na realizację inwestycji w różnych dziedzinach.
Zrealizowano wiele zadań z zakresu ochrony środowiska, począwszy od opracowania
dokumentacji – Program Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska, po
inwestycje obejmujące nie tylko infrastrukturę będącą w zarządzie gminy ale również mające
na celu wsparcie mieszkańców Gminy Mierzęcice. W 2018r. w tym zakresie wykonano:
termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych
(w 123 budynkach) i solarnych (w 76 budynkach). W trakcie realizacji jest już kolejne zadanie
dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, z którego skorzysta 77 nieruchomości w
zakresie wymiany azbestowego pokrycia na blachodachówkę oraz 10 nieruchomości w
zakresie demontażu i utylizacji azbestu. Pozyskaliśmy również środki finansowe na
termomodernizację Szkoły Podstawowej w Toporowicach i Boguchwałowicach oraz budynku
OSP Przeczyce. Planowana realizacja zadania w 2019r.
Kolejnym priorytetowym obszarem był rozwój bazy oświatowej poprzez zagwarantowanie
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy opieki w żłobku, zapewnienie wystarczającej ilości
miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i unowocześnienie placówek
oświatowych. W tym celu gmina sięgała po środki zewnętrzne. Pozyskane środki unijne na
realizację projektu pn. „Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług
w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach” i „Przedszkole miejscem zabaw
i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”, pozwoliły na otwarcie dodatkowego oddziału
przedszkolnego w przedszkolu w Mierzęcicach i w Nowej Wsi oraz realizację dodatkowych
zajęć dla przedszkolaków. W 2018r. realizowano również projekty unijne
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach,
Szkole Podstawowej w Przeczycach, dzięki którym poszerzono ofertę dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych oraz unowocześniono bazę szkolną. Pozyskane środki unijne umożliwiły
również realizację długo wyczekiwanej modernizacji kuchni w przedszkolu w Mierzęcicach.
Gmina stara się również zagospodarować czas wolny Seniorów, m.in. poprzez działalność
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oferującego szereg zajęć oraz Klubu Pasjonatów działającego
przy gminnej bibliotece, organizowane są gimnastyki rehabilitacyjne, spotkania autorskie.
W 2018r. rozpoczęto modernizację gminnej infrastruktury drogowej. Wyremontowana została
ul. Młyńska w Przeczycach, Sokołów i Tulipanów w Boguchwałowicach oraz droga
w Toporowicach. Na ten rok planowany jest remont drogi w Sadowiu. W każdym sołectwie
utworzono siłownie zewnętrzne. Sukcesywnie dokonywana jest rozbudowa infrastruktury
sportowej.

115

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizowana w naszej gminie przez
Ochotnicze Straże Pożarne jest bardzo ważna dla naszego społeczeństwa. Gmina dokłada
wszelkich starań, aby wspomóc finansowo ich działalność. Oprócz środków wydawanych
corocznie z budżetu gminy na bieżące utrzymanie gotowości bojowej czynione są również
starania o pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. W ostatnim czasie zrealizowano
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Boguchwałowice, dofinansowano (w kwocie
550.000,00zł) zakup samochodu dla OSP Mierzęcice, zakupiono również dla wszystkich
jednostek OSP w Gminie Mierzęcice sprzęt i wyposażenie ratujące zdrowie i życie.
Wszystkie realizowane zadania inwestycyjne wymagają finansowego wkładu własnego.
W ostatnich latach Gmina Mierzęcice na realizację inwestycji nie zaciągnęła żadnego kredytu
ani pożyczki. Zadania finansowane są wyłącznie z wygospodarowanych środków własnych.
W ramach budżetu wspierane były również różnorakie inicjatywy społeczne.
Ich dofinansowanie lub współfinansowanie odbywało się za pośrednictwem Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz ze środków funduszu sołeckiego. Dzięki
tym środkom na terenie sołectw mogą być realizowane drobne inwestycje czy odbywać się
przedsięwzięcia sportowe i kulturalne.
Działania powyższe dostrzegane są przez mieszkańców jak również na forum regionu i kraju.
W konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego” projekt zgłoszony przez Gminę
Mierzęcice pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod centrum wsi” zdobył I miejsce
w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Celem konkursu "Piękna wieś
województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności
gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz
wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.
W 2018r. w rankingu miesięcznika samorządowego Wspólnota Gmina Mierzęcice zajęła piąte
miejsce (wśród 1548 gmin w Polsce) w zakresie wykorzystania środków unijnych w kategorii
gmin wiejskich. Z naszego powiatu tylko dwie gminy zostały wyróżnione, wśród nich gmina
Mierzęcice.
Ranking opracowywany jest przez prof. Pawła Swianiewicza, polskiego ekonomistę,
specjalistę w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych. Gminy są ocenie na
podstawie faktycznych danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych przesyłanych do
Ministerstwa Finansów. Miesięcznik „Wspólnota”, który organizuje rankingi samorządowe to
jedno z najbardziej opiniotwórczych pism branżowych. Piąte miejsce gminy Mierzęcice to
zewnętrzne, rzetelne i bardzo obiektywne potwierdzenie efektów wykonanej pracy.
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, bez
których realizacja nie byłaby możliwa przez wiele lat.
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Wójt Gminy Mierzęcice został uhonorowany tytułem Samorządowiec Roku 2017.
Samorządowiec Roku to tytuł, który Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przyznaje
od kilku lat. Docenia osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności
lokalnej. Za rok 2017 redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich 41 wójtów, burmistrzów i
prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia.
Czasopismo Wspólnota w ten sposób wyróżniła wszystkie samorządy wchodzące w skład
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, mając nadzieję, że powstała metropolia przyczyni
się do rozwoju gmin i miast w niej zrzeszonych, ale też że stanie się inspiracją oraz wzorem dla
innych jednostek samorządu terytorialnego.
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