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1. Wprowadzenie
 Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd
województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna
obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na
zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy
społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Nędza. Jest to gmina wiejską,
leżąca w powiecie raciborskim. Gmina Nędza położona jest w zachodniej części województwa
śląskiego  w górnym biegu rzeki Odry. Graniczy od północy i wschodu z gminą Kuźnia Raciborska,
od  południa a gminą Lyski i miastem Racibórz, od zachodu położoną za Odrą gmina Rudnik.
Siedzibą Gminy jest Nędza .Gmina Nędza zajmuje obszar 5 714 hektarów - tj. 57 km 2 ,
co plasuje ją wśród średnich gmin województwa śląskiego co stanowi 10,48% powierzchni
powiatu, o,46%powierzchni województwa śląskiego. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 130
osób na km 2 w powiecie 199 osób w województwie 369 osób na km 2 - dane statystyczne
z roku 2019 (GUS). Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku
pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy
społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach
finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia
gminy Nędza.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Według stanu na 30 czerwca 2020, liczba ludności gminy Nędza wyniosła 7.453 osoby,
z czego 51,42% stanowiły kobiety, a 48,53% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi
6,89%ludności powiatu, 0,16% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,90%, osoby w wieku produkcyjnym
62,87%, a w wieku poprodukcyjnym 19,23%. W latach 2020-2019 liczba ludności wzrosła
minimalnie.  Według stanu na 31 grudnia 2020 stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,65%.
Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 4,9% dla województwa wynosi 4,9%,zaś kraju 6,2%.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Nędza w grudniu 2020 wynosiła 124
osoby, w tym 65,32% stanowiły kobiety, 34,68% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych
w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,66%. W zasobach infrastruktury społecznej
gminy znajdują się, 4 przedszkoli z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujących
275 miejscami, 8 świetlic dla dzieci i młodzieży w tym: 4 przyszkolnych i 4 pozaszkolnych. Na
terenie gminy  Nędza nie ma żłobka. Na terenie naszej gminy nie funkcjonują opiekunowie
dzienni. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące
demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób
bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku,
wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej oraz w
formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki
dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania
komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby
klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie gminy Nędza



Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci

Grupa wiekowa mężczyzna kobieta
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci

Grupa wiekowa mężczyzna kobieta
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2020 r. 
(poziom powiatu)

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bezrobotni ogółem 95 36 59
Bezrobotni z prawem do 
zasiłku

9 3 6

Długotrwale bezrobotni 51 14 37
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Bezrobotni z prawem do zasiłku
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Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do 
zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.

Powiat Województwo Polska

Status Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem 59 36 48 697 40 368 560 303 484 007
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 6 3 8 744 5 821 95 464 72 010
Osoby długotrwale bezrobotne 37 14 21 613 15 208 297 480 217 088
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Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach 
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

Rok Wskaźnik

2015 49%

2016 42%

2017 46%

2018 35%

2019 34%

2020 32%

Rok
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2020 r.

Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa

Gmina Liczba dzieci w żłobkach 0,00
Gmina Liczba osób zatrudnionych 

na stanowisku opiekuna
0,00

Gmina Liczba żłobków 0,00
Powiat (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 27,63
Powiat (średnia) Liczba osób zatrudnionych 

na stanowisku opiekuna
4,13

Powiat (średnia) Liczba żłobków 0,63
Województwo (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 104,74
Województwo (średnia) Liczba osób zatrudnionych 

na stanowisku opiekuna
14,48

Województwo (średnia) Liczba żłobków 2,37
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2020 r.

Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa

Gmina Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza*
2021

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 1 46 46 46

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne
z zasobów gminy 2 7 4 0

w tym z wiersza 1:
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 3 5 5 5

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 4 12 23 23

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu
socjalnego 5 0 0 0

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 6 4 4 4

Liczba hospicjów 7 0 0 0

Liczba ośrodków dla cudzoziemców 8 X X X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania
wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2019".
Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 240 osób, co
stanowiło 3,22% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna
liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 74 osoby. Natomiast liczba
rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej także zmniejszyła się w stosunku do
roku poprzedniego o 34 rodziny i wynosi 119 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z
pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 159 osób, co oznaczało spadek w stosunku do
roku 2019 o 18 osób. W gminie Nędza najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi
przez ośrodki pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: niepełnosprawność - 64 rodzin;
ubóstwo 61 rodzin; długotrwała przewlekła choroba - 45 rodziny; bezrobocie 35 rodziny. Poniżej
prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i
osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika
deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i
grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego,
wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika
kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.



Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.

Liczba świadczeniobiorców

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gmina 377 315 244 201 179 159
Powiat (średnia) 309 285 267 222 199 174
Województwo (średnia) 947 849 741 655 597 538

Rok
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2020 r.

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni

0-17 44 22 22
Produkcyjny 108 50 58
Poprodukcyjny 36 30 6
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Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok Wskaźnik deprywacji lokalnej

2016 4,25%

2017 3,28%

2018 2,70%

2019 2,41%

2020 2,13%

2016 2017 2018 2019 2020
0,00%
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1,47%

1,96%

2,45%
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2015 182 450

2016 174 415

2017 156 361

2018 144 310

2019 153 314

2020 119 240
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.

Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom Wiek 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nędza 0-17 60 41 36 28 22 22
Produkcyjny 109 104 86 74 64 50
Poprodukcyjny 29 29 25 32 38 30

Powiat (średnia) 0-17 39 32 27 25 18 16
Produkcyjny 102 94 90 70 59 54
Poprodukcyjny 39 42 49 47 49 45

Województwo (średnia) 0-17 141 122 98 86 73 62
Produkcyjny 310 275 229 190 166 152
Poprodukcyjny 68 75 81 82 91 84

Rok
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom Wiek 2016 2017 2018 2019 2020

Nędza 0-17 45 42 38 34 22
Produkcyjny 63 64 59 57 58
Poprodukcyjny 9 8 5 5 6

Powiat (średnia) 0-17 33 29 24 19 14
Produkcyjny 84 83 70 69 65
Poprodukcyjny 15 19 16 16 15

Województwo (średnia) 0-17 130 105 91 77 64
Produkcyjny 266 238 206 191 183
Poprodukcyjny 28 31 31 33 32

Rok
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne 3 388
świadczenia pieniężne 1 210

73,68%

26,32%

Liczba świadczeń

świadczenia
niepieniężne
świadczenia
pieniężne
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Liczba osób

Rodzaj świadczenia 2016 2017 2018 2019 2020

świadczenia niepieniężne 95 92 79 71 41

świadczenia pieniężne 232 167 136 120 156

Rok
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Liczba rodzin

Rodzaj świadczenia 2016 2017 2018 2019 2020

świadczenia niepieniężne 54 52 48 43 28

świadczenia pieniężne 160 139 127 114 96

świadczenia niepieniężne
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2020 roku. 

Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe 57 55 12

wieloosobowe 43 43 15
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2020 roku.

Liczba świadczeń

Typ rodziny Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne

bez dzieci 2688 715 1973

jedno dziecko 225 57 168

dwoje dzieci 666 142 524

troje dzieci 151 33 118

czworo i więcej dzieci 419 54 365

inne 449 209 240
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA RODZIN OGÓŁEM
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 64
UBÓSTWO 61
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 45
BEZROBOCIE 35
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

17

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 
TYM: RODZINY NIEPEŁNE

14

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 9
BEZDOMNOŚĆ 3
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA 
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI

3

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W 
TYM: RODZINY WIELODZIETNE

2

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU KARNEGO

1

BEZDOMNOŚĆ, 3

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I...

BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH...

BEZRADNOŚĆ W
SPRAWACH...

BEZROBOCIE, 35

DŁUGOTRWAŁA LUB
CIĘŻKA CHOROBA, 45

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, 64

POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA, 9

POTRZEBA
OCHRONY

MACIERZYŃSTWA...

TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU

DO ŻYCIA PO...

UBÓSTWO, 61

Powody udzielenia pomocy i wsparcia
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.

Liczba świadczeń

Powód przyznania
Ogółem świadczenia 

niepieniężne
świadczenia 

pieniężne
Ubóstwo 3 066 2 134 932
Niepełnosprawność 2 159 1 537 622
Bezrobocie 1 622 1 051 571
Długotrwała lub ciężka 
choroba

1 131 763 368

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- rodzina niepełna

654 468 186

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

- rodzina niepełna

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Ubóstwo

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne

Liczba świadczeń
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Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Typ rodziny Typ rodziny Typ rodziny
Typ 

rodziny

Powód przyznania Ogółem 1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa
4 i więcej 

osób
Ubóstwo 60 36 12 7 5
Niepełnosprawność 58 35 15 5 3
Bezrobocie 36 18 11 6 1
Długotrwała lub ciężka 
choroba 36 23 7 3 3

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- rodzina niepełna

15 4 9 2

1 Ubóstwo Typ rodziny

2 Niepełnosprawność Typ
rodziny

3 Bezrobocie Typ rodziny

3 Długotrwała lub ciężka
choroba Typ rodziny

5 Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

- rodzina niepełna Typ
rodziny

0 10 20 30 40 50 60 70

1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa 4  i więcej osób

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów
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Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.

Rok
Liczba 
osób

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0

1

Usługi opiekuńcze - ogółem, Liczba osób Usługi opiekuńcze - ogółem, Linia trendu

Liczba osób
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Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rok
Liczba 
osób

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0

1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Linia trendu

Liczba osób
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Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rok
Liczba 
osób

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0

1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi, Linia trendu

Liczba osób
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Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.

Liczba rodzin w latach

Rodzaj 2016 2017 2018 2019 2020

Poradnictwo specjalistyczne 0 0 0 0 0

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0

1

Poradnictwo specjalistyczne, Liczba rodzin
Poradnictwo specjalistyczne, Linia trendu

Liczba rodzin
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Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym 
przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.

2016 2017 2018 2019 2020

Wskaźnik pracy socjalnej 111,49% 125,32% 128,47% 119,53% 203,06%

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 174 154 144 128 98

Praca socjalna ogółem 194 193 185 153 199

Rok

2016 2017 2018 2019 2020

W
sk

aź
ni

k 
pr

ac
y 

so
cj

al
ne

j

0

40

80

120

160

200

240

W
artość w

skaźnika pracy socjalnej

0,00%

39,99%

79,98%

119,97%

159,96%

199,95%

239,94%

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem
Wartość wskaźnika pracy socjalnej

Wskaźnik pracy socjalnej
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Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.

Liczba rodzin

Udzielone świadczenia 2016 2017 2018 2019 2020

Interwencja kryzysowa 0 0 0 0 0

Rok

2016 2017 2018 2019 2020

Li
cz

ba
 ro

dz
in

, L
in

ia
 tr

en
du

0

1

Interwencja kryzysowa, Liczba rodzin Interwencja kryzysowa, Linia trendu

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej
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Kontrakt socjalny.
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.

Rok Praca socjalna Liczba 
kontraktów/projektów

Liczba osób objętych 
kontraktami/projektami 

socjalnymi

2018

KONTRAKT 
SOCJALNY część A

0 0

KONTRAKT 
SOCJALNY część B

0 0

2019

KONTRAKT 
SOCJALNY część A

1 1

KONTRAKT 
SOCJALNY część B

0 0

2020

KONTRAKT 
SOCJALNY część A

0 0

KONTRAKT 
SOCJALNY część B

0 0

Liczba 
kontraktów/projektów

Rok
2018 2019 2020

0

1

2

KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B

Liczba osób objętych 
kontraktami/projektami 
socjalnymi

Rok
2018 2019 2020

0

1

2

KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.

2017 2018 2019 2020

LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH 0 0 0 0

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI 0 0 0 0

Rok

2017 2018 2019 2020

W
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ne

j

0

1

LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH
LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok Kwota świadczeń pieniężnych

2016 449 916,74 zł

2017 434 742,38 zł

2018 400 778,99 zł

2019 364 031,59 zł

2020 327 050,13 zł

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0,00 zł

99 999,99 zł

199 999,98 zł

299 999,97 zł

399 999,96 zł

499 999,95 zł

świadczenia piężne, Kwota świadczeń pieniężnych
świadczenia piężne, Linia trendu

Kwota świadczeń pieniężnych
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Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom Wiersz Liczba świadczeń

Gmina RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 268
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 311

Powiat (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 338
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 390

Województwo (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 911
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 1 047

Kraj (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 653
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 745

Wiersz

RAZEM -  ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM RAZEM -  ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM
0

200

400

600

800

1 000

1 200

Gmina Kraj (średnia) Powiat (średnia)
Województwo (średnia)

Liczba świadczeń
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DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA
w całym okresie sprawozdawczym

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA

Liczba osób 1 314 240 240

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

Liczba osób 2 207 159 159

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 177 111 111

Wiek 0-17 4 60 43 56

Wiek produkcyjny * 5 107 87 87

Wiek poprodukcyjny ** 6 40 29 29

Liczba rodzin 7 128 98 98

Liczba osób w rodzinach 8 257 188 188

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)

Ogółem 9 124 74 74

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 66 44 44

Wiek 0-17 11 22 21 21

Wiek 18-59 12 64 36 36

Wiek 60 lat i więcej 13 38 17 17

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Liczba osób ogółem 14 153 105 105

Liczba rodzin 15 150 98 98

Liczba osób w rodzinach 16 382 192 192

KONTRAKT SOCJALNY

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 3 0 2

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 18 4 0 2

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
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3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń
pieniężnych uzyskało 156 osób (rodzin 96); zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 41 osób (28
rodzin). Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 18 osób (za 12 osób
odpłatność w DPS ponosi rodzina). W gminie funkcjonuje 1 asystent rodziny, który objął swoją
opieką 12rodzin. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane
dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe
oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą
asystenta rodziny



Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba asystentów rodziny w gminie 1 1 1 1 1

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny 8 9 11 12 12

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0
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4
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10

12

14

Liczba asystentów rodziny w gminie
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

Liczba asystenów rodziny oraz liczba rodzin
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
wypełniana wyłącznie przez gminy i miasta na prawach powiatu
w całym okresie sprawozdawczym

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK STAŁY

Liczba osób 1 34 32 32

Kwota świadczeń w złotych 2 179 551 167 393 167 393

W tym: (wiersze 3-6)

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących

Liczba osób 3 23 23 23

Kwota świadczeń w złotych 4 147 974 142 059 142 059

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie

Liczba osób 5 11 9 9

Kwota świadczeń w złotych 6 31 577 25 334 25 334

ZASIŁEK OKRESOWY

Liczba osób 7 49 47 47

Kwota świadczeń w złotych 8 90 514 88 619 88 619

W tym: (wiersze 9-16)

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia

Liczba osób 9 36 33 33

Kwota świadczeń w złotych 10 75 718 78 317 78 317

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby

Liczba osób 11 3 4 4

Kwota świadczeń w złotych 12 1 518 2 604 2 604

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności

Liczba osób 13 5 10 10

Kwota świadczeń w złotych 14 5 357 5 679 5 679

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Liczba osób 15 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 16 0 0 0

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

Liczba osób 17 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM

Liczba osób 19 89 124 124

Kwota świadczeń w złotych 20 90 428 78 069 78 069

W tym: (wiersze 21 - 22)

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Liczba osób 21 44 98 98

Kwota świadczeń w złotych 22 44 784 52 718 52 718

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

Liczba osób 23 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

POSIŁEK OGÓŁEM

Liczba osób 25 60 37 37

Kwota świadczeń w złotych 26 42 475 19 803 19 803

W tym: (z wierszy 25 - 26)

DLA DZIECI

Liczba osób 27 51 27 27

Kwota świadczeń w złotych 28 21 855 6 392 6 392

W tym (z wierszy 25-26):

POSIŁEK
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"

Liczba osób 29 41 34 34

Kwota świadczeń w złotych 30 29 883 19 803 19 803

W tym (z wierszy 29-30):

DLA DZIECI

Liczba osób 31 36 28 28

Kwota świadczeń w złotych 32 14 835 6 392 6 392

SCHRONIENIE - OGÓŁEM

Liczba osób 33 10 4 4

Kwota świadczeń w złotych 34 56 490 42 626 42 626

UBRANIE

Liczba osób 35 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU

Liczba rodzin 37 0 0 1

Kwota świadczeń w złotych 38 0 0 4 000

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba osób 39 24 17 17

Kwota świadczeń w złotych 40 523 958 484 712 484 712

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 41 12 12 12

Liczba rodzin wspierających 42 0 0 0

Liczba asystentów rodziny 43 1 1 1

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
złotych 44 100 849 108 253 110 000

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 361 rodzin. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta utrzymała się na podobnym poziomie. Całkowita kwota
przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 6.518 936,00 zł i w
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porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1.783 211,00zł. Liczba pobierających w roku
oceny zasiłek rodzinny wyniosła 98 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta
zmalała o 25 rodzin (co stanowi spadek/wzrost o 25,51% w stosunku do roku poprzedniego)
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 500.727,75zł
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 50.893,75 zł. Poniżej prezentujemy w
formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały
świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku,
liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych,
jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku
pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej16
lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły75
lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych



Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.
Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca.

Rok Liczba rodzin

2018 360

2019 361

Rok

2018 2019
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360 361

Liczba rodzin

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń.

Rok Wydatki

2017 3 481 757,00 zł

2018 3 375 685,00 zł

2019 4 735 725,00 zł

2020 6 518 936,00 zł

Rok

2017 2018 2019 2020
0,00 zł

999 999,99 zł

1 999 999,98 zł

2 999 999,97 zł

3 999 999,96 zł

4 999 999,95 zł

5 999 999,94 zł

6 999 999,93 zł

Wydatki

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Liczba rodzin

2016 2017 2018 2019 2020
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami 137 150 145 123 98

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
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Średnia liczba rodzin w roku

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami
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Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.

Rok Kwota

2016 559 644,03 zł

2017 656 316,10 zł

2018 624 877,52 zł

2019 551 621,50 zł

2020 500 727,75 zł

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0,00 zł

99 999,99 zł

199 999,98 zł

299 999,97 zł

399 999,96 zł

499 999,95 zł

599 999,94 zł

699 999,93 zł

Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla 
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które 
ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Liczba świadczeń

Świadczenia opiekuńcze 2016 2017 2018 2019 2020

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 1 768 1 828 1 756 1 799 1 886

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 315 349 279 266 287

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

637 701 707 740 758

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 203 181 151 158 186

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

613 597 619 635 655

Świadczenie pielęgnacyjne 278 291 329 339 422

Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 18 15 27 15

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy

2 058 2 137 2 100 2 165 2 323

Rok
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Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u...
Zasiłek pielęgnacyjny -  osobie niepełn... Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...

Liczba świadczeń
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Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, 
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób 
które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Kwota świadczeń

Świadczenia opiekuńcze 2016 2017 2018 2019 2020

Zasiłek pielęgnacyjny - 
ogółem

270 504,00 279 684,00 277 654,00 340 883,00 406 731,00

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 
niepełnosprawnego dziecka

48 195,00 53 397,00 44 006,00 50 312,00 61 789,00

Zasiłek pielęgnacyjny - 
osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia
o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

97 461,00 107 253,00 111 816,00 140 179,00 163 483,00

Zasiłek pielęgnacyjny - 
osobie, która ukończyła 75 
lat

31 059,00 27 693,00 23 857,00 30 016,00 40 147,00

Zasiłek pielęgnacyjny - 
osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia
legitymującej się 
orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała
w wieku do ukończenia 21 
roku życia

93 789,00 91 341,00 97 975,00 120 376,00 141 312,00

Świadczenie pielęgnacyjne 360 157,00 406 416,00 482 927,00 534 796,00 765 571,00

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy

6 240,00 9 041,00 7 631,00 16 740,00 8 548,00

Świadczenia opiekuńcze 
ogółem - Zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenia 
pielęgnacyne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy

636 901,00 695 141,00 768 212,00 892 419,00 1 180 850,00
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Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełno...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepe... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ...
Zasiłek pielęgnacyjny -  osobie niepeł... Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasi...

Kwota świadczeń
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba osób

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 32 28 27 20 16
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba rodzin

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 20 17 18 15 12

Rok
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł]. 

Kwota

2016 2017 2018 2019 2020

Ogólna kwota świadczeń z
funduszu alimentacyjnego

143 866 123 700 120 397 92 600 80 000

Rok
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba gospodarstw domowych 1 8 5 5

Kwota świadczeń w złotych 2 11 449 8 552 8 552

DODATKI ENERGETYCZNE

Liczba  gospodarstw domowych 3 6 3 3

Kwota świadczeń w złotych 4 595 334 334

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale
także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Nędza
nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy.



Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na 
instytucję prowadząc w 2020 roku 

Jednostka INNY PODMIOT
PROWADZĄCY

- liczba 
jednostek

PODMIOT 
PROWADZĄCY
- GMINA - liczba

jednostek

PODMIOT 
PROWADZĄCY

- POWIAT - 
liczba jednostek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE 0 0 0

NOCLEGOWNIE 0 0 0

OGRZEWALNIE 0 0 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 0 0 0

OŚRODKI WSPARCIA 0 0 0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 0 0 0

RODZINNE DOMY POMOCY 0 0

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
NOCLEGOWNIE

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

0

1

INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 
2020 roku.

Rodzaj placówki liczba 
miejsc

liczba osób 
korzystających

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE 0 0

NOCLEGOWNIE 0 0

OGRZEWALNIE 0 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 0

OŚRODKI WSPARCIA 0 0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA

0

RODZINNE DOMY POMOCY 0 0
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o
zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym
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Nasycenie usługami w DPS.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DPS i liczby oczekujących.

Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach 
wyrażony w %

Grupa osób 2018 2019 2020

ogółem

osoby w podeszłym wieku

osoby przewlekle somatycznie 
chore

osoby przewlekle psychicznie chore

osoby dorosłe niepełnosprawne 
intelektualnie

dzieci i młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie

osoby niepełnosprawne fizycznie

osoby uzależnione od alkoholu

2018 2019 2020

dzieci i młodzież niepełnosprawna intele... ogółem
osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt... osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby przewlekle psychicznie chore osoby przewlekle somatycznie chore
osoby uzależnione od alkoholu osoby w podeszłym wieku

Nasycenie usługami w DPS-ach
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym 
w 2020 roku .

Powiat

Ogółem
DOMY 

POMOCY 
SPOŁ.

MIESZKA 
- NIA 

CHRO - 
NIONE

NOCLE - 
GOWNIE

OGRZE -
WALNIE

OŚRODKI 
INTER - 
WENCJI 
KRYZY - 
SOWEJ

OŚRODKI 
WSPAR - 

CIA

PLAC. 
SPEC. 

PORAD.

RODZINNE 
DOMY 

POMOCY

Powiat bielski 
(śląskie)

9 1 4 1 0 0 3 0 0

Powiat bieruńsko-
lędziński

4 0 2 0 0 0 2 0 0

Powiat będziński 6 1 0 0 0 0 5 0 0

Powiat cieszyński 15 2 8 1 0 0 3 1 0

Powiat 
częstochowski

4 0 0 0 0 0 4 0 0

Powiat gliwicki 5 0 0 0 0 0 5 0 0

Powiat kłobucki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Powiat lubliniecki 3 1 0 0 0 0 2 0 0

Powiat m. Bielsko-
Biała

21 0 9 1 0 0 11 0 0

Powiat m. Bytom 15 0 5 1 1 1 7 0 0

Powiat m. Chorzów 7 0 1 0 0 0 6 0 0

Powiat m. 
Częstochowa

37 0 16 0 1 0 14 6 0

Powiat m. Dąbrowa
Górnicza

7 0 2 1 0 0 4 0 0

Powiat m. Gliwice 21 0 10 1 1 1 7 1 0

Powiat m. 
Jastrzębie-Zdrój

10 1 6 1 1 0 1 0 0

Powiat m. 
Jaworzno

15 0 9 1 0 0 5 0 0

Powiat m. Katowice 39 0 4 3 0 2 28 1 1

Powiat m. 
Mysłowice

7 0 2 1 1 1 2 0 0

Powiat m. Piekary 
Śląskie

5 0 1 0 0 0 4 0 0

Powiat m. Ruda 
Śląska

24 0 21 1 1 0 1 0 0

Powiat m. Rybnik 17 1 7 0 1 0 8 0 0

Powiat m. 
Siemianowice 
Śląskie

3 0 1 0 0 0 2 0 0

Powiat m. 
Sosnowiec

13 0 3 1 1 0 8 0 0

Powiat m. Tychy 12 0 5 1 0 0 6 0 0

Powiat m. Zabrze 13 0 5 1 1 0 6 0 0

Powiat m. 
Świętochłowice

6 1 1 0 1 0 3 0 0

Powiat m. Żory 13 1 8 1 0 0 3 0 0

Powiat mikołowski 6 0 4 0 0 0 2 0 0

Powiat myszkowski 5 0 0 0 0 0 5 0 0

Powiat pszczyński 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Powiat raciborski 20 0 18 0 0 0 2 0 0

Powiat rybnicki 11 0 10 0 0 0 1 0 0
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Powiat

Ogółem
DOMY 

POMOCY 
SPOŁ.

MIESZKA 
- NIA 

CHRO - 
NIONE

NOCLE - 
GOWNIE

OGRZE -
WALNIE

OŚRODKI 
INTER - 
WENCJI 
KRYZY - 
SOWEJ

OŚRODKI 
WSPAR - 

CIA

PLAC. 
SPEC. 

PORAD.

RODZINNE 
DOMY 

POMOCY

Powiat tarnogórski 20 0 15 0 1 0 4 0 0

Powiat 
wodzisławski

3 0 1 0 1 0 1 0 0

Powiat 
zawierciański

17 0 11 0 0 0 6 0 0

Powiat żywiecki 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Powiat

Ogółem
DOMY 

POMOCY 
SPOŁ.

MIESZKA 
- NIA 

CHRO - 
NIONE

NOCLE - 
GOWNIE

OGRZE -
WALNIE

OŚRODKI 
INTER - 
WENCJI 
KRYZY - 
SOWEJ

OŚRODKI 
WSPAR - 

CIA

PLAC. 
SPEC. 

PORAD.

RODZINNE 
DOMY 

POMOCY

Powiat bielski 
(śląskie)

5 4 0 0 0 0 1 0

Powiat bieruńsko-
lędziński

3 0 0 0 0 0 3 0

Powiat będziński 5 1 2 0 0 1 1 0

Powiat cieszyński 11 8 0 0 0 0 3 0

Powiat 
częstochowski

4 3 1 0 0 0 0 0

Powiat gliwicki 6 5 0 0 0 0 1 0

Powiat kłobucki 2 0 0 0 0 0 2 0

Powiat lubliniecki 4 3 1 0 0 0 0 0

Powiat m. Bielsko-
Biała

5 4 0 0 0 1 0 0

Powiat m. Bytom 6 5 0 0 0 1 0 0

Powiat m. Chorzów 5 5 0 0 0 0 0 0

Powiat m. 
Częstochowa

6 4 0 0 0 1 1 0

Powiat m. Dąbrowa
Górnicza

5 1 2 0 0 1 0 1

Powiat m. Gliwice 3 3 0 0 0 0 0 0

Powiat m. 
Jastrzębie-Zdrój

0 0 0 0 0 0 0 0

Powiat m. 
Jaworzno

3 1 0 0 0 1 1 0

Powiat m. Katowice 5 3 0 0 0 1 1 0

Powiat m. 
Mysłowice

3 1 0 0 0 1 1 0

Powiat m. Piekary 
Śląskie

1 1 0 0 0 0 0 0

Powiat m. Ruda 
Śląska

8 5 0 0 0 1 2 0

Powiat m. Rybnik 3 0 2 0 0 1 0 0

Powiat m. 
Siemianowice 
Śląskie

3 2 0 0 0 1 0 0

Powiat m. 
Sosnowiec

3 2 0 0 0 1 0 0

Powiat m. Tychy 8 2 4 0 0 1 1 0

Powiat m. Zabrze 8 5 3 0 0 0 0 0
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Powiat

Ogółem
DOMY 

POMOCY 
SPOŁ.

MIESZKA 
- NIA 

CHRO - 
NIONE

NOCLE - 
GOWNIE

OGRZE -
WALNIE

OŚRODKI 
INTER - 
WENCJI 
KRYZY - 
SOWEJ

OŚRODKI 
WSPAR - 

CIA

PLAC. 
SPEC. 

PORAD.

RODZINNE 
DOMY 

POMOCY

Powiat m. 
Świętochłowice

2 1 0 0 0 0 1 0

Powiat m. Żory 1 0 0 0 0 1 0 0

Powiat mikołowski 4 3 0 0 0 0 1 0

Powiat myszkowski 2 1 0 0 0 0 0 1

Powiat pszczyński 5 2 2 0 0 0 1 0

Powiat raciborski 6 3 0 0 0 1 2 0

Powiat rybnicki 1 1 0 0 0 0 0 0

Powiat tarnogórski 7 6 0 0 0 0 1 0

Powiat 
wodzisławski

7 2 2 0 0 0 3 0

Powiat 
zawierciański

4 1 2 0 0 1 0 0

Powiat żywiecki 2 1 0 0 0 0 1 0

T.POWIATY
Liczba placówek
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 X 0 0

Liczba osób korzystających 2 X 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 3 X 0 0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 4 X 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 5 X 0 0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych) 6 X 0 0

W TYM (wiersze 7-27):

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 7 0 0 0

Liczba osób korzystających 8 0 0 0

Liczba osób umieszczonych 9 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 10 0 0 0

Kadra placówek -  liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 11 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 12 0 0 0

DZIENNE DOMY POMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 0 0 0

Liczba osób korzystających 14 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 15 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 16 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0

KLUBY SAMOPOMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 18 0 0 0

Liczba osób korzystających 19 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 20 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 21 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych) 22 0 0 0

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH i SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X 0 0

Liczba osób korzystających 24 X 0 0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 25 X 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 26 X 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 27 X 0 0

OGRZEWALNIE
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 0 0 0

Liczba osób korzystających 29 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 30 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0

NOCLEGOWNIE

Liczba miejsc w placówkach ogółem 32 0 0 0

Liczba osób korzystających 33 0 0 0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 34 0 0 0

Kadra placówek  liczba osób zatrudnionych ogółem (wg
stanu na 31 grudnia danego roku) 35 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych) 36 0 0 0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 0 0 0

Liczba osób korzystających 2 0 0 0

Liczba osób umieszczonych 3 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 4 0 0 0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 5 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 6 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 8 0 0 0

Liczba osób korzystających 9 0 0 0

Liczba osób umieszczonych 10 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 11 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 12 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 13 0 0 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0

Liczba osób korzystających 15 0 0 0

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Liczba osób korzystających 16 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 17 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia 18 0 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

i utrzymania placówek (w złotych)

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Liczba miejsc w placówkach ogółem 19 0 0 0

Liczba osób korzystających 20 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 21 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 22 0 0 0

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X X X

Liczba osób korzystających 24 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 25 X X X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 26 X X X

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO

Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 X X X

Liczba osób korzystających 28 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 29 X X X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 30 X X X

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Liczba uczestników zajęć 31 0 0 0

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Liczba uczestników zajęć 32 0 0 0

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Liczba uczestników zajęć 33 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 34 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 35 0 0 0

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Liczba uczestników zajęć 36 0 0 0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

Liczba spółdzielni socjalnych 1 0 0 0

Liczba osób korzystających /
uczestników 2 0 0 0Spółdzielnie socjalne

dla których JST jest
założycielem lub
członkiem Kadra spółdzielni socjalnych

- liczba osób zatrudnionych
ogółem (wg stanu na 31
grudnia danego roku)

3 0 0 0

Liczba organizacji pozarządowych w obszarze
włączenia społecznego działających na terenie JST 4 0 0 0
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6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 10 osób w tym:

• kadra kierownicza - 1osoba, 
• pracownicy socjalni 4 osoby, 
• pozostali pracownicy - 5 osób (w tym główna księgowa, referent do świadczeń rodzinnych,

referent do świadczeń wychowawczych, referent i asystent rodziny - na umowę zlecenie). 

 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 8 posiada wykształcenie
wyższe, 2 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego
posiada 4 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1osoba posiada specjalizację z
organizacji pomocy społecznej. 
Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników
jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji
pracowników socjalnych.



Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.

Liczba osób

Zatrudnieni 2018 2019 2020

Ogółem we wszystkich rodzajach placówek 8 9 9

Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy 1 1 1

2018 2019 2020
0

2

4

6

8

10

12

Liczba pracowników ogółem Kadra kierownicza

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby
zatrudnione
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.

Rok Wskaźnik

2016 50,00%

2017 50,00%

2018 75,00%

2019 50,00%

2020 75,00%

Rok

2016 2017 2018 2019 2020
0,00%

9,99%

19,98%

29,97%

39,96%

49,95%

59,94%

69,93%

79,92%
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Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 
pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co 
najmniej 3 pracowników socjalnych.

Rok Czy spełniony 
warunek ustawowy 
dot. pracowników 

socjalnych

Liczba 
mieszkańców 

wg GUS

Liczba rodzin 
w gminie 

korzystająca z
pracy 

socjalnej

Liczba 
pracowników 

socjalnych

2016 Tak 7 405 194 4

2017 Tak 7 440 116 4

2018 Tak 7 453 101 4

2019 Tak 7 437 153 4

2020 Tak 7 462 119 4
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6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy w roku 2020 nie było zatrudnienia
pomocniczego. 

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W 2020 roku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej i integracji
społecznej, o których mowa w artykule 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
W gminie Nędza środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły
w 2020 roku 8.780 310,00zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o
1.868.158,00zł. (co stanowi 17,54%).

• W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9.058.304,00zł. co stanowi 85,07 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. 

• W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 1.489.589,00zł. co stanowi 13,99%
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

• W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 66.516,00zł. co stanowi 0,62 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej.  

• W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 15.178,00zł. co stanowi
0,14 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

 

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe : świadczenie wychowawcze;
świadczenia rodzinne; Domy Pomocy Społecznej.
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

OGÓŁEM

OGÓŁEM ( działy) 1 8 780 310 10 648 468 10 599 624

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 8 658 711 10 564 134 10 447 254

851 - OCHRONA ZDROWIA

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 1 000 0 1 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 83 734 66 516 109 870

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 4 375 1 063 3 000

852 - POMOC SPOŁECZNA

85202 - Domy pomocy społecznej 7 523 958 484 712 526 179

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 523 958 484 712 526 179

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 11 0 0 2 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 2 000

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej

13 0 14 471 14 890

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 14 471 14 890



67

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 158 580 115 606 162 252

w tym: w budżecie OPS 16 158 580 115 606 162 252

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 12 002 8 892 13 779

w tym: w budżecie OPS 18 8 830 8 892 13 779

85216 - Zasiłki stałe 19 179 551 168 700 156 773

w tym: w budżecie OPS 20 179 551 168 700 156 773

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 X X X

w tym: w budżecie PCPR 22 X X X

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 23 582 382 570 955 576 955

w tym: w budżecie OPS 24 582 382 570 955 576 955

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 27 0 0 32 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 0 0 32 000

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 74 889 72 521 68 524

w tym: w budżecie OPS 30 74 889 72 521 68 524

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą)

33 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0

85295 - Pozostała działalność 39 83 477 63 425 102 500

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 72 319 53 732 80 000

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 41 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 0 0

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 0 0

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 45 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 0

85395 - Pozostała działalność
w zakresie polityki społecznej 47 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 49 14 681 15 178 5 952
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok oceny 2020 Prognoza
2021

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 14 681 15 178 5 952

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 51 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0

855 - RODZINA

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 4 797 320 6 575 950 6 336 303

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 4 797 320 6 572 299 6 329 803

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

55 1 913 402 2 122 060 2 110 462

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 1 886 492 2 116 523 2 100 962

85504 - Wspieranie rodziny 57 242 070 243 947 245 490

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 242 070 243 947 239 490

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów
dziecięcych 61 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 0

85508 - Rodziny zastępcze 65 100 849 108 253 124 271

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 100 849 108 253 124 271

85510 - Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 67 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 0 0 0

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

69 12 415 17 282 10 424

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 12 415 17 282 10 424

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby
sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

71 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 72 0 0 0

85578  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 74 0 0 0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na
realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w
konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji
programów osłonowych.
W roku oceny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy nie uczestniczył w projektach z EFS,
jednakże wziął udział w Programie „Posiłek w szkole i w domu”  na łączną kwotę 72.512,00zł. w
tym dotacja: 37.521,00zł,zaś środki własne: 35.000,00zł. Program w roku 2020 objął 133 osoby.
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9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze
pomocy i wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy współpracuje z organizacjami pozarządowymi z
terenu Gminy Nędza i z poza jej terenu. Usługi opiekuńcze są obecnie przypisane GOPS w Nędzy
jednakże w roku 2020 nie było zgłoszeń dot. świadczenia usług opiekuńczych.

10. Wnioski końcowe
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Nędza za 2020 rok została przygotowana
na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem
systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS; danych własnych tj. przekazanych
informacji z odpowiednich referatów Urzędu Gminy w Nędzy, a także analizy dokumentacji,
sprawozdań będących w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. Dane
z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych
oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług
społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom
gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w
kolejnym roku i stały się także podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

• ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Nędza została sporządzona na podstawie
dokumentów przedstawionych przez poszczególne referaty 

• środki finansowe przeznaczone na cele pomocy społecznej zostały zagospodarowane
należycie i bardzo racjonalnie; 

• obserwuje się minimalne różnice w ilości rodzin/osób korzystających z szerokiego
wachlarza świadczeń 

• pojawia się w środowisku złożoność problemów- pomoc społeczna nadal ewaluuje bardzo
mocno w kierunki pracy socjalnej; 

• na podobnym poziomie co w latach poprzednich utrzymują się powody przyznania
pomocy społecznej: niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała choroba czy bezrobocie; 

• sytuacja pandemiczna spowodowana Covid-19 wymusiła zastosowanie nowych
standardów pracy, na dzień dzisiejszy nie odnotowano bardzo poważnych problemów w
związku z pandemią; 

• nadal jest duża potrzeba współpracy rodzin z asystentem rodziny; 
• problem mieszkań socjalnych - przyczynia się do złych warunków mieszkaniowych

podopiecznych ośrodka pomocy a także generuje koszty związane z bezdomnością; 
• nadal utrzymują się wysokie wydatki związane z opłatą pobytu osób umieszczanych w

Domach Pomocy Społecznej- starzenie się społeczeństwa które pozostaje bez wsparcia i
opieki najbliższych; 

• wskazanym było by poszerzenia kadry ośrodka pomocy społecznej o osobę w dziale
ksiegowości w ilości 1/2 etatu - nadmiar zadań po części spowodowanych nowymi
zadaniami które przeniesiono do OPS tj. fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe,
dodatek energetyczny; Program ”Czyste powietrze” 

Kadra działająca w pomocy społecznej jest zespołem specjalistów, rzetelnie wypełniającym swoje
obowiązki, ciągle podnoszącym swoje kwalifikacje.
Pomoc społeczna ewaluuje - dochodzą nowe zadania i problemy które wymagają profesjonalnego
przygotowania i kompetentnych realizacji zadań.



 

  

                                                                                                                                Załącznik Nr 1 

                                                                                                                               do Zarządzenia Nr 0050.78.2021 

                                                                                                                               Wójta Gminy Nędza 

                                                                                                                               z dnia 4 marca 2021 r.  

 

CZĘŚĆ OPISOWA   

 

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I 

ROZCHODÓW 
 

 

 

I.   WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 rok  
 

 

1.      WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2020 rok 
 

           Dochody  gminy za 2020 rok wykonano w wysokości 33 175 147,99 zł na plan              

32 826 433,43 zł co stanowi 101,06 % wykonania planu dochodów.  

 

Wykonanie dochodów w wysokości 33 175 147,99 zł oraz ich plan w wysokości   32 826 433,43 zł  w 

podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco: 

          
 

Wyszczególnienie 

 

Plan na 2020 rok 

 

Wykonanie 2020 rok 

 

 

Dochody bieżące 

 

 

31 833 576,19 

 

31 735 496,72 

 

Dochody majątkowe , w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku 

 

 

992 857,24 

21 100,00 

 

1 439 651,27 

20 830,44 

 

 32 826 433,43 33 175 147,99 

 

 

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres: 
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1.1.  WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH  ZA 2020 rok  

 
 

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszej informacji  przedstawia się według trzech 

podstawowych źródeł : 

• dochody własne, 

• subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, 

• dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, 

 

       Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2020 rok 

przedstawia poniższa tabela : 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Źródła dochodów bieżących: 

 

Wykonanie ogółem 

dochody własne 

subwencje ogólne z 

budżetu państwa 

oraz środki na 

uzupełnienie 

dochodów gmin  

 

dotacje i środki 

przeznaczone na realizację 

zadań bieżących 

 

  

2020 rok 

 

11 821 596,27 

 

 

9 870 750,00 

 

 

10 043 150,45 
 

 

31 735 496,72 

 

 

 

       Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła 

w 2020 roku : 
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1.1.1. Dochody własne 
 

Dochody własne wykonano w kwocie 11 821 596,27zł,  na plan  11 821 893,74zł  co stanowi  

100,00% planu dochodów własnych. 

 

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli : 

 

wyszczególnienie 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za  

2020 rok  

% 

wykonania 

planu 

        

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 418 307,50 5 582 891,00 103,04% 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 33 110,00 4 081,81 12,33% 

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 601 111,00 2 503 548,82 96,25% 

- wpływy z podatku rolnego 208 037,00 198 809,17 95,56% 

-  wpływy z podatku leśnego 82 152,00 77 379,59 94,19% 

- wpływy z podatku od środków transportowych 67 000,00 61 859,60 92,33% 

-  wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,  

opłacanego w formie karty podatkowej 

997,00 184,36 18,49% 

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 67 018,00 46 221,00 68,97% 

- wpływy z opłaty skarbowej 20 600,00 18 635,00 90,46% 

- wpływy z opłaty targowej 4 005,00 900,00 22,47% 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 106 454,00 106 983,68 100,50% 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76 762,89 89 352,83 116,40% 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki  

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

1 655 981,24 1 656 767,56 100,05% 

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 269 975,42 270 996,32 100,38% 

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 763,00 1 710,75 97,04% 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 334,95 10 406,17 84,36% 

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od  

osób fizycznych  

0,00 100,36   

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat  

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania  

sądowego i prokuratorskiego 

178,00 490,03 275,30% 

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i  

kosztów upomnień 

6 155,00 7 748,48 125,89% 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 772,00 36 943,00 72,76% 

- wpływy z różnych opłat 6 810,00 5 925,73 87,02% 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 

3 545,00 3 545,52 100,01% 

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów 

60 736,00 67 913,17 111,82% 
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- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

 podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali mieszkalnych 

101 067,00 113 487,94 112,29% 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

 podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali użytkowych 

40 826,00 44 406,54 108,77% 

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu  

służbowego wraz z kierowcą 

10 775,00 12 130,21 112,58% 

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego 

3 600,00 3 721,88 103,39% 

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych 

0,00 1 756,30   

- wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali mieszkalnych 55 574,41 57 314,79 103,13% 

- wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali użytkowych 29 322,00 24 556,44 83,75% 

- wpływy z usług - składniki mediów  z najmu mienia oświatowego 15 500,00 17 180,18 110,84% 

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  

opiekuńczych 

20 000,00 0,00 0,00% 

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i  

opłat 

8 354,00 8 349,86 99,95% 

- wpływy z pozostałych odsetek 5 585,00 5 176,94 92,69% 

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21 439,21 26 206,04 122,23% 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  340 657,00 342 262,91 100,47% 

- wpływy z różnych dochodów 133 867,59 132 478,89 98,96% 

- wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania  

składek ZUS 

257 913,73 271 195,32 105,15% 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją 

 zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  

zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie 

danych 

5,90 7,75 131,36% 

-dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją 

 zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  

zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu  

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

20 000,00 7 263,62 36,32% 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją 

 zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  

zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie 

 duplikatu KDR 

1,90 0,98 51,58% 

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych  

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  

3 600,00 705,73 19,60% 

RAZEM  11 821 893,74 11 821 596,27 100,00% 

 

 

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to : 
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• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 582 891,00 zł; 

• wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 503 548,82 zł; 

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw w kwocie 1 656 767,56 zł; 

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 342 262,91 zł;  

• wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS w kwocie 271 195,32 

zł; 

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 996,32 zł; 

• wpływy z podatku rolnego w kwocie 198 809,17 zł; 

• wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 478,89 zł; 

• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 113 487,94 zł; 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 106 983,68 zł; 

 

 
 

 

 
 

1.1.2. Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin  
 

           Wykonanie subwencji ogólnej w 2020 roku wyniosło kwotę 9 870 750,00 zł, na plan                      

9 870 750,00 zł, co stanowi 100,00 %  wykonania planu tych dochodów.  

 

 

Wykonanie subwencji ogólnej w 2020 roku przedstawia poniższa tabela : 

 

Wyszczególnienie 

 

część oświatowa 

subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu                     

terytorialnego 

 

 

część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla 

gmin 

uzupełnienie subwencji 

ogólnej  

dla jednostek samorządu                     

terytorialnego 

 

Ogółem 
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2020 rok  

 

5 817 624,00 

 

3 858 832,00 

 

 

194 294,00 

 

9 870 750,00 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących 
 

           Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2020 roku 

wyniosło kwotę 10 043 150,45 zł na plan 10 140 932,45zł, co stanowi 99,04 % wykonania 

planu tych dochodów.  

 

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących  w stosunku do 

planu  dochodów za 2020 rok  przedstawia poniższa tabela: 

 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za  

2020 rok  

% 

wykonania 

planu 

        

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 

gminnym) ustawami  

2 716 409,40 2 673 489,13 98,42% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  

administracji rządowej 

500,00 500,00 100,00% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo - gminnych ) 

714 168,00 666 460,22 93,32% 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków  

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu  

terytorialnego  

127 767,53 123 728,28 96,84% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z  

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,  

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu  

dzieci 

6 575 414,00 6 572 299,30 99,95% 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

 samorządu terytorialnego 

900,00 900,00 100,00% 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

4 002,00 4 002,00 100,00% 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,  

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,  

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z  

innych źródeł  

1 040,52 1 040,52 100,00% 

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań  

wynikających z odrębnych ustaw 

731,00 731,00 100,00% 

RAZEM  10 140 932,45 10 043 150,45 99,04% 
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WYKONANO:  

 

❖ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami - kwota  2 673 489,13 zł, z przeznaczeniem na: 

 

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 141 301,08 zł, w tym na: 

• pozostałą działalność w kwocie 141 301,08 zł; 

 

2. Administrację publiczną – kwota 56 418,97 zł, w tym na : 

• zadania nadzorowane  przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury  w  kwocie               

39 808,97 zł; 

• spis powszechny i inne w kwocie 16 610,00 zł; 

 

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz sądownictwa – 

kwota 72 366,40 zł, w tym na : 

• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie                 

2 187,92 zł; 

• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 63 334,48 zł; 

• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 

kwocie 6 844,00 zł; 

 

4. Oświatę i wychowanie – kwota 45 171,16 zł, w tym na: 

• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 45 171,16 zł; 

  

5. Pomoc społeczną – kwota 340,19 zł, w tym na: 

• dodatki mieszkaniowe w kwocie 340,19 zł; 

 

6.  Rodzinę – kwota 2 357 891,33 zł, w tym na: 

• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 

2 116 523,19zł; 

• Kartę Dużej Rodziny w kwocie 227,38 zł; 

• wspieranie rodziny w kwocie 223 858,69 zł; 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 17 282,07 zł; 
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❖ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 500,00 zł, z 

przeznaczeniem na: 

 

1. Działalność usługową – kwota 500,00 zł , w tym na: 

•    cmentarze w kwocie 500,00 zł;   

 

 

 

 

❖ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) - kwota 666 460,22 zł, z 

przeznaczeniem na: 

 

1. Oświatę i wychowanie – kwota 257 313,26 zł , w tym na: 

•    szkoły podstawowe w kwocie 12 000,00 zł;   

•    przedszkola w kwocie 245 313,26 zł; 

 

2. Pomoc społeczną – kwota 397 004,96 zł, w tym na: 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 14 352,98 zł; 

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe w kwocie 88 618,58 zł; 

• zasiłki stałe w kwocie 163 787,00 zł; 

• ośrodki pomocy społecznej w kwocie 92 725,00 zł; 

• pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 37 521,40 zł; 

 

3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota  12 142,00 zł, w tym na: 

• pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 12 142,00 zł.; 

 

❖ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków  europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego - kwota 123 728,28 zł, z przeznaczeniem na: 

 

1. Oświatę i wychowanie – kwota 123 728,28 zł , w tym na: 

•    szkoły podstawowe w kwocie 123 728,28 zł;   

 

❖  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci - kwota  6 572 299,30 zł, z przeznaczeniem na: 

 

1. Rodzinę - kwota 6 572 299,30 zł, w tym na: 

•      świadczenie wychowawcze – kwota 6 572 299,30 zł; 

 

 

❖ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota  900,00 zł, z 

przeznaczeniem na: 
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1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 900,00 zł, w tym na:   

• obronę cywilną – kwota 900,00 zł; 

 

 

❖ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 

kwota 4 002,00 zł, z przeznaczeniem na:  

 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4 002,00 zł, w tym na:   

• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 4 002,00 zł; 

 

 

❖ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł – kwota 1 040,52 zł, z przeznaczeniem na:  

 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 040,52 zł, w tym na:   

• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 1 040,52 zł; 

 

❖ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw - kwota  731,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 

1. Rodzinę - kwota 731,00 zł, w tym na: 

• wspieranie rodziny w kwocie 731,00 zł; 

 

 

 

1.2.  WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 rok 
 
Dochody majątkowe budżetu gminy w niniejszej informacji  przedstawia się według trzech 

podstawowych źródeł:  

• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 

• dochody ze sprzedaży majątku, 

• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w powyższym ujęciu w zakresie 

podstawowych źródeł przedstawia się następująco:  

 
 

 

Wyszczególnienie 

 

Źródła  dochodów  majątkowych: 

 

 

 

Wykonanie 

ogółem 

 
 dotacje i środki 

przeznaczone na 

inwestycje 

dochody ze 

sprzedaży majątku 

 

dochody z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

 

2020 rok 

 

1 417 197,52 

 

20 830,44 

 

 

1 623,31 

 

1 439 651,27 
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1.2.1.  Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

 
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dotyczące dochodów majątkowych  wykonano w 

kwocie 1 417 197,52 zł na plan 970 002,65 zł, co stanowi 146,10 % planu.  

 

Wykonanie dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do planu 

tych  dochodów za 2020 rok przedstawia  poniższa tabela : 

  

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za  

2020 rok  

% 

wykonania 

planu 

        
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków  

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  

500 000,00 1 118 100,00 223,62% 

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej  

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

80 000,00 80 000,00 100,00% 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków  

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu  

terytorialnego 

390 002,65 219 097,52 56,18% 

RAZEM  970 002,65 1 417 197,52 146,10% 

         

 

Gmina w 2020 roku z w/w rodzaju dochodów majątkowych wykonała: 

 

•  otrzymała środki  w wysokości 1 118 100,00 zł  na wydzielony rachunek na cele Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania: 

✓ 400 000,00 zł na zadanie p.n. Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem; 

✓ 100 000,00 zł na zadanie p.n. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg; 

✓ 618 100,00 zł na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy;  

•   dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 

realizację zadania p.n. w kwocie 80 000,00 zł - środki finansowe w związku z podpisaną umową 

o dofinansowanie przez Województwo zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zawadzie Książęcej  - umowa  CRU WSL Nr 2806/OB./2020/PK z dnia 

22.07.2020 r.;  

•   dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację 

zadania p.n. Budowa Sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53 w kwocie 

219 097,52 zł - środki finansowe w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu - 

umowa nr 00528-6935-UM1210851/18  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
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lata 2014 – 2020 działania p.n.: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 

poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

 

 

1.2.2.  Dochody ze sprzedaży majątku 
 

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 20 830,44 zł na plan 21 100,00 zł, co stanowi 

98,72 % planu.  

 

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych  dochodów za 2020 rok 

przedstawia  poniższa tabela : 

 
 

Wyszczególnienie 

 

 

plan                     

dochodów       

ogółem 

 

wykonanie za 

2020 rok 

 

% wykonania 

planu 

 

• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

 

 

21 100,00 

 

18 581,24 

 

 

88,06% 

 

•  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

 

 

0,00 

 

2 249,20 

 

 

 

RAZEM 

 

21 100,00 

 

20 830,44 

 

 

98,72% 

 

 

 

 

1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 
 

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 

kwocie 1 623,31 zł na plan 1 754,59 zł, co stanowi 92,52 % planu.  

 

Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności w stosunku do planu tych  dochodów za 2020 rok przedstawia  poniższa tabela : 

 
 

Wyszczególnienie 

 

plan                     

dochodów       

ogółem 

 

wykonanie za 

2020 rok 

 

% wykonania 

planu 

 

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

 

 

1 754,59 

 

1 623,31 

 

92,52% 

 

RAZEM 

 

1 754,59 

 

 

1 623,31 

 

92,52% 
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3. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA   

DOCHODÓW  ZA  2020 rok 
 

W wykonaniu dochodów 2020 roku rok w kwocie zł : 

dochody   bieżące  stanowią  95,66%    (31 735 496,72 )  

dochody majątkowe stanowią 4,34%       (1 439 651,27 )  

 

 

 

 

W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków 

w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynoszą: 

-  w podatku od nieruchomości kwotę 403 882,40 zł,  

- oraz w podatku od środków transportowych 38 547,03 zł. 

        W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę 173 326,03 zł 

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja 

Podatkowa wynoszą 3 103,40 zł w tym:  

- kwota 2 812,00 tytułem umorzenie zaległości podatkowych –  wpływy z podatku od nieruchomości; 

- kwota 16,00 tytułem umorzenie zaległości podatkowych –  wpływy z  odsetek  od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat. 

- kwota 275,40 tytułem umorzenie zaległości podatkowych –  wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi); 
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II.   WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 rok 
 

 

1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2020 rok 

 

 
          Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok wyniosło kwotę  31 361 878,18 zł na plan 

34 111 444,11 zł, co stanowi 91,94% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych 

wydatków, wydatki bieżące stanową  92,26%, co odpowiada kwocie 28 935 705,10 zł,  a wydatki 

majątkowe stanowią 7,74 % co odpowiada kwocie 2 426 173,08 zł – zależność tą przedstawia 

poniższy wykres: 

 

 

 
 

 

            W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne 

gminy przedstawiają się następująco : 

 

 

nazwa jednostki organizacyjnej Gminy plan wydatków ogółem wykonanie za 2020 rok 

% wykonania 

wydatków jednostki 

organizacyjnej do 

wykonania 

wydatków ogółem  

Urząd Gminy w Nędzy 12 450 828,71 10 731 825,95 34,22% 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy 5 429 300,66 5 086 083,57 16,22% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl 1 141 012,51 1 075 216,05 3,43% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach 1 520 329,63 1 279 297,90 4,08% 

Przedszkole w Nędzy 1 246 405,75 1 155 322,43 3,68% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks. 1 554 227,67 1 469 522,32 4,69% 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy  10 769 339,18 10 564 609,96 33,68% 

RAZEM 34 111 444,11 31 361 878,18 100,00% 
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3.1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 rok 
 

 

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 

2020 rok przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 
Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 626,00 

  
   

Rozdz.  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 626,00     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  7 626,00   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 626,00   

- rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Śląskich  615,00   
- budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymocice  7 011,00 

     
Dział  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 483 323,87     

Rozdz.  60014 Drogi publiczne powiatowe 62 711,62     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  62 711,62   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 711,62 

  
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S 

w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz 

remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w 

Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od 

skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 

919" 

62 711,62 
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Rozdz.  60016 Drogi publiczne gminne 13 530,00     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  13 530,00   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 530,00 

  
-przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem  13 530,00     

Rozdz.  60017 Drogi wewnętrzne 407 082,25     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  407 082,25   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 407 082,25   

- budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w ramach realizowanego zadania  

pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości  

Ciechowice 

407 082,25 

    

Dział  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 347 524,00 

  
   

Rozdz.  75404 Komendy wojewódzkie Policji 17 000,00     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  17 000,00   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 000,00 

  
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu typu SUV dla  

Komisariatu  Policji w Kuźni Raciborskiej  

17 000,00 

    

Rozdz.  75412 Ochotnicze straże pożarne 330 524,00     

  
w tym: wydatki majątkowe, w tym:  330 524,00   
   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 330 524,00   

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizowanych w  

ramach programu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  

Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - nabycia wyposażenia i sprzętu  

ratownictwa na rzecz OSP w Zawadzie Ks. - zakup agregatu hydraulicznego  

395,00 

  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do  

sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie i  

zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Górki Śląskie- zakup agregatu 

 prądotwórczego. 

469,00 

  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do  

sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie i  

zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Zawada Ks. - zakup samochodu  

ratowniczo-gaśniczego 

329 660,00 

    

Dział  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 808,00 

  
   

Rozdz.  80101 Szkoły podstawowe 11 808,00 

  
   

  
 

w tym: wydatki majątkowe, w tym:  11 808,00 

  
 

   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 11 808,00 

  
 

- termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy 11 808,00 

  
   

Dział  851 OCHRONA ZDROWIA 14 874,30 
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Rozdz.  85195 Pozostała działalność 14 874,30 

  
   

  
 

w tym: wydatki majątkowe, w tym:  14 874,30 

  
 

   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 874,30 

  
 

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na  

realizację zadania p.n.: „Zakup respiratora transportowego na rzecz Szpitala  

Rejonowego im. dr J. Rostka”   

14 874,30 

  
   

Dział  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 561 016,91 

  
   

Rozdz.  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 542 349,49 

  
   

  
 

w tym: wydatki majątkowe, w tym:  1 542 349,49 

  
 

   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 542 349,49 

  
 

- budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Ciechowice 1 144 709,12 

  
 

- budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice  326 187,86 

  
 

- udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na wspomaganie realizacji  

zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

 polegających na dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia  

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej  

71 452,51 

  
   

Rozdz.  90001 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 084,42 

  
   

  
 

w tym: wydatki majątkowe, w tym:  16 084,42 

  
 

   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 084,42 

  
 

- odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie  

Gmina Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski  

Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg 

16 084,42 

  
   

Rozdz.  90095 Pozostała działalność 2 583,00 

  
   

  
 

w tym: wydatki majątkowe, w tym:  2 583,00 

  
 

   *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 583,00 

  
 

- modernizacja placu zabaw w Łęgu  2 583,00 

  
   

RAZEM                                                                                                                            2 426 173,08 

     

 

 

3.2.  WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻACYCH ZA 2020 rok  
 

 

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2020 rok  

przedstawia poniższe zestawienie: 

 

   
Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 969,52     

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 1 872,15     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 872,15 
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   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 872,15 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 872,15 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 628,53 

  
- zakup usług pozostałych 1 243,62 

    

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 800,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 800,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 800,00 

  
- zakup usług pozostałych 1 800,00     

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 3 820,99     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 820,99 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 820,99 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 820,99 

  
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

3 820,99 

    

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 143 476,38     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  143 476,38 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 143 476,38 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 874,18 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600,50 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 273,68 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 602,20 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 896,43 

  
- zakup usług pozostałych 2 175,30 

  
- różne opłaty i składki 138 530,47 

    

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 511 467,50     

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 182 557,20     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  182 557,20 

  
   *dotacje na zadania bieżące 182 557,20 

  
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

własnych zadań bieżących 

182 557,20 

    

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 132,60     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  132,60 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 132,60 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132,60 

  

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 132,60 

    

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 324 777,74     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  324 777,74 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 324 777,74 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 777,74 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 9 240,89 

  
- zakup usług remontowych 252 343,10 
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- zakup usług pozostałych 62 473,75 

  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 720,00 

    

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 3 999,96 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 999,96 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 999,96 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 999,96 

  
- zakup usług remontowych 3 999,96 

    

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 421 351,82     

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 135 234,60     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  135 234,60 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 135 234,60 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  6 698,17 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 018,37 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 5 679,80 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 536,43 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 7 300,92 

  
- zakup energii 2 435,29 

  
- zakup usług remontowych 7 856,55   
- zakup usług pozostałych 84 466,77 

  

         - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i  

pomieszczenia garażowe 

7 694,40 

  
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i  

innych jednostek organizacyjnych 
18 782,50 

    

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 286 117,22     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  286 117,22 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 285 798,67 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  83 811,49 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 775,20 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 325,02 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 944,36 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

408,81 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 31 358,10 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201 987,18 

  
- zakup materiałów i wyposażenia  57 817,82 

  
- zakup energii 4 037,23 

  
- zakup usług remontowych 7 919,49 

  
- zakup usług pozostałych 115 174,50 

  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 871,98 

  
- różne opłaty i składki 2 047,96 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,70 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 955,50 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 318,55 

  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 318,55 

    

Dział  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 
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Rozdz. 71035 Cmentarze 500,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  500,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 

  
- zakup usług pozostałych 500,00 

    

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  3 475 613,53     

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 125 259,31     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  125 259,31 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 125 259,31 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  116 713,55 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 90 384,81 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 482,17 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 519,50 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 327,07 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 545,76 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 183,70 

  
- zakup usług remontowych 861,00 

  
- zakup usług pozostałych 3 242,28 

  
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 86,10 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 728,46 

  
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

444,22 

    

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 342,23     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  99 342,23 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 590,51 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 590,51 

  
- nagrody konkursowe 1 050,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 259,58 

  
- zakup środków żywności 18,99 

  
- zakup usług pozostałych 5 261,94 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 751,72 

  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 751,72     

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 109 728,51     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 109 728,51 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 091 294,20 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 413 987,53 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 889 737,50 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 133 173,51 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 321 744,01 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

27 272,51 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 42 060,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 677 306,67 

  
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych  

57 100,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 164 803,45 

  
- zakup środków żywności 104,43 
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- zakup energii 14 699,22 

  
- zakup usług remontowych 8 364,11 

  
- zakup usług zdrowotnych 1 016,00 

  
- zakup usług pozostałych 300 897,56 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 253,45 

  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 246,00 

  
- podróże służbowe krajowe 6 996,62 

  
- podróże służbowe zagraniczne 240,84 

  
- różne opłaty i składki 20 534,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 225,37 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 822,90 

  
- podatek od towarów i usług (VAT) 958,88 

  
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 183,62   
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

14 859,72 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 434,31 

  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 434,31 

    

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 16 610,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  16 610,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 270,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 270,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 340,00 

  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 340,00 

  
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do  

wynagrodzeń 

6 000,00 

    

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 574,96     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  38 574,96 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38 574,96 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 574,96 

  
- nagrody konkursowe 9 698,23 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 8 208,09 

  
- zakup środków żywności 1 567,48 

  
- zakup usług pozostałych 19 101,16     

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 86 098,52     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  86 098,52 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 56 972,12 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  800,00 

  
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 800,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 172,12 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 23 261,73 

  
- zakup środków żywności 1 160,85 

  
- zakup usług remontowych 2 705,79 

  
- zakup usług pozostałych 3 465,36 

  
- różne opłaty i składki 21 056,39 

  
- podatek od nieruchomości 4 522,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 126,40 

  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 126,40     
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Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  

SĄDOWNICTWA 

72 366,40 

    

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

2 187,92 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 187,92 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 187,92 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 222,92 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 942,85 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 81,67 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 175,19 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

23,21 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 965,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 965,00 

    

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63 334,48     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  63 334,48 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 26 934,48 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  19 915,44 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 118,78 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 672,18 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

196,48 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 8 928,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 019,04 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 6 187,96 

  
- zakup usług pozostałych 831,08 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 400,00 

  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 400,00 

    

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

6 844,00 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  6 844,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 294,00 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  3 631,01 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 895,11 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 495,05 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

55,85 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 185,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 662,99 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 662,99 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550,00 

  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 550,00 

    

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

265 750,21 

    

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00     
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w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  10 000,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 

  
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00     

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 201,76     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  210 201,76 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 202 201,76 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  39 001,46 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 621,46 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 36 380,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 200,30 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 41 488,37 

  
- zakup energii 10 065,24 

  
- zakup usług remontowych 36 021,03 

  
- zakup usług zdrowotnych 1 539,00 

  
- zakup usług pozostałych 29 982,18 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 913,98 

  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 860,00 

  
- różne opłaty i składki 29 304,00 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 026,50 

  
   *dotacje na zadania bieżące 8 000,00 

  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

8 000,00 

    

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 3 536,10     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 536,10 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 536,10 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 536,10 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 852,39 

  
- zakup usług pozostałych 2 376,21 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 307,50 

    

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 42 012,35     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  42 012,35 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 42 012,35 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 012,35 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 41 809,40 

  
- zakup usług pozostałych 202,95     

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 78 981,24     

    

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 

78 981,24 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  78 981,24 

  
   *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 78 981,24 

  
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub  

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 

 i pożyczek 

78 981,24 
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Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 248 402,38     

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 343 505,19     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  6 343 505,19 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 982 759,60 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  5 152 981,47 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 014 392,40 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 293 182,97 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 745 193,65 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

73 000,45 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 27 212,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 829 778,13 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 214 059,48 

  
- zakup środków żywności 749,68 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 15 313,87 

  
- zakup energii 34 126,60 

  
- zakup usług remontowych 117 222,42 

  
- zakup usług zdrowotnych 2 951,00 

  
- zakup usług pozostałych 181 065,69 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 945,77 

  
- podróże służbowe krajowe 1 487,25 

  
- różne opłaty i składki 9 427,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 881,61 

  
- podatek od nieruchomości 834,00 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 318,85 

  
-  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków  

i opłat 

24,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

11 370,41 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 255 802,94 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 255 802,94 

  
   *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których     

    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

104 942,65 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 104 942,65 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 2 713 690,23     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 713 690,23 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 621 011,26 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 140 954,79 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 687 858,13 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 109 295,09 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 308 324,59 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

31 364,37 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 4 112,61 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480 056,47 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 80 726,32 

  
- zakup środków żywności 76,83 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 891,32 

  
- zakup energii 12 210,08 

  
- zakup usług remontowych 184,50 

  
- zakup usług zdrowotnych 865,00 

  
- zakup usług pozostałych 68 688,57 
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- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

197 807,61 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 647,37 

  
- podróże służbowe krajowe 712,13 

  
- różne opłaty i składki 2 159,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 756,79   
- opłaty na rzecz budżetu państwa 92,00   
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 388,45   
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

4 850,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 678,97 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 92 678,97 

    

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 174 328,78     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  174 328,78 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 174 328,78 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  3 913,04 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 594,94 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 3 318,10 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 415,74 

  
- zakup usług pozostałych 170 415,74 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 750,73     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  31 750,73 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31 750,73 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 750,73 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 3 331,00 

  
- zakup usług pozostałych 8 105,77 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

20 313,96 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 754 594,95     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  754 594,95 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 751 893,30 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  656 550,10 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 524 941,95 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 29 278,59 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 86 393,22 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

8 344,84 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 7 591,50 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 343,20 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 24 180,47 

  
- zakup energii 15 126,19 

  
- zakup usług remontowych 2 550,00 

  
- zakup usług zdrowotnych 604,00 

  
- zakup usług pozostałych 27 147,83 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,91 

  
- podróże służbowe krajowe 926,30 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 957,85 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 039,65 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

790,00 

  
   świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 701,65 
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- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 701,65 

    

    

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego 

97 556,10 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  97 556,10 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 97 556,10 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  97 556,10 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 82 013,25 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 215,93 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 326,92 

    

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych 

67 781,71 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  67 781,71 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 67 781,71 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  62 785,01 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 461,58 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 038,12 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 285,31 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 996,70 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 4 222,98 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 773,72 

    

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

45 171,16 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  45 171,16 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45 171,16 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 171,16 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 447,24 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 44 723,92 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  20 023,53     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  20 023,53   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 023,53   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 023,53 

  
- nagrody konkursowe 104,50 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 10 768,13 

  
- zakup środków żywności 147,05 

  
            - zakup usług pozostałych 8 207,80 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 574,65 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

221,40 

    

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 80 816,00     
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Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 14 300,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  14 300,00 

  
   *dotacje na zadania bieżące 14 300,00   

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu  

terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie  

programów polityki zdrowotnej 

14 300,00 

    

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 516,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  66 516,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 700,00 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  4 450,00 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 4 450,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250,00 

  
            - zakup usług pozostałych 250,00 

  
   *dotacje na zadania bieżące 61 816,00 

  
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

47 816,00 

  
-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 

 do sektora finansów publicznych 

14 000,00 

    

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1 499 282,85     

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 484 712,49     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  484 712,49 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 484 712,49 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 484 712,49 

  
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

 jednostek samorządu terytorialnego 

484 712,49 

    

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

14 470,64 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  14 470,64 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14 470,64 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 470,64 

  
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

117,66 

  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 352,98 

    

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

115 606,36 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  115 606,36 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 217,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217,00 
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- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

 nadmiernej wysokości 

217,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 389,36 

  
- świadczenia społeczne 115 389,36 

    

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 892,05     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  8 892,05 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6,67 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6,67 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 6,67 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 885,38 

  
- świadczenia społeczne 8 885,38     

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 168 700,35     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  168 700,35 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 307,37 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 307,37 

  
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

1 307,37 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 392,98 

  
- świadczenia społeczne 167 392,98     

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 570 954,84     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  570 954,84 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 568 028,09 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  477 490,56 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 370 353,93 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 424,27 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 67 672,86 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

7 093,50 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 5 946,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 537,53 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 10 896,81 

  
- zakup środków żywności 517,88 

  
- zakup energii 4 197,93 

  
- zakup usług zdrowotnych 246,00 

  
- zakup usług pozostałych 49 900,83 

  
           - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 025,71 

  
- podróże służbowe krajowe 5 941,15 

  
- różne opłaty i składki 630,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 466,67 

  
-podatek od nieruchomości 1 626,00 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 088,55 

  
  * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 926,75 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 926,75 

    

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 72 521,40 
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w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  72 521,40 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 521,40   

- świadczenia społeczne 72 521,40     

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 63 424,72     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  63 424,72 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 231,99 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 231,99 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 3 183,65 

  
- zakup usług pozostałych 1 422,14 

  
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

42 626,20 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 192,73 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 774,13 

  
- świadczenia społeczne 15 418,60 

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300 819,97     

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 283 954,37     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  283 954,37 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 267 460,21 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  255 627,37 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 207 526,74 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 056,77 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 36 862,00 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

5 181,86 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 832,84 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 767,33 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 570,00 

  
- zakup usług zdrowotnych 110,00 

  
- zakup usług pozostałych 270,60 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 114,91   

   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 494,16 
  

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 494,16     

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 177,60     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  15 177,60 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 177,60 

  
- stypendia dla uczniów 15 177,60 

    

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 000,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 000,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

  
- stypendia dla uczniów 1 000,00 

    

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 688,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  688,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 688,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 688,00 
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- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

688,00 

    

Dział 855 RODZINA 9 067 719,20 
    

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 6 575 949,55 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  6 575 949,55 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 59 514,64 

  
      -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  46 928,27 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 551,00 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 458,76 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 234,67 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

683,84 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 586,37 

  
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

3 500,00 

  
- zakup usług pozostałych 7 141,36 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 

  
- pozostałe odsetki 150,25 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

244,50 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 516 434,91 

  
- świadczenia społeczne 6 516 434,91 

    

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 122 059,52 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 122 059,52 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 216 905,33 

  
      -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  207 198,71 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 42 460,40 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 777,30 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 159 734,08 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 226,93 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 706,62 

  
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

5 340,40 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 906,08 

  
- zakup usług pozostałych 3 264,21 

  
- pozostałe odsetki 195,93 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 905 154,19 

  
- świadczenia społeczne 1 905 154,19 

    

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 227,38 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  227,38 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 227,38 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227,38 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 227,38 
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Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 243 947,23 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  243 947,23 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27 047,23 

  
      -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  25 601,23 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 596,67 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 413,75 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

91,81 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 19 499,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 446,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 652,20 

  
- zakup usług pozostałych 793,80 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 900,00 

  
- świadczenia społeczne 216 900,00 

    

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 108 253,45 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  108 253,45 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 108 253,45 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 253,45 

  
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

 jednostek samorządu terytorialnego 

108 253,45 

    

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

17 282,07 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  17 282,07 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 282,07 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 282,07 

  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 282,07 

    

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

2 101 555,12 

    

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 287,39     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  25 287,39 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 287,39   
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 287,39   

- zakup energii 1 896,69   
- zakup usług pozostałych 22 460,70   
- różne opłaty i składki 930,00     

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 566 196,11     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 566 196,11 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 566 196,11 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  69 486,34 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 432,98 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 547,46 

  
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 912,00 
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- składki na ubezpieczenia społeczne 9 753,73 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

840,17 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 496 709,77 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 436,48 

  
- zakup usług pozostałych 1 489 113,55 

  
- różne opłaty i składki 689,92   
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 875,65   
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 212,14 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

2 382,03 

    

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 62 567,36     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  62 567,36 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62 567,36 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 567,36 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 4 624,74 

  
- zakup usług pozostałych 57 942,62     

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 35 372,34     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  35 372,34 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 372,34 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 372,34 

  
- zakup usług pozostałych 35 372,34     

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 389 753,96     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  389 753,96 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 389 753,96 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 389 753,96 

  

         - zakup energii 149 845,37 
  

- zakup usług pozostałych 239 908,59 
    

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 436,12     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  5 436,12 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 436,12 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 436,12 

  
- zakup usług pozostałych 5 436,12 

    

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 16 941,84     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  16 941,84 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 16 941,84 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 941,84 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 2 096,20 

  
- zakup usług pozostałych 13 753,40 

  
           - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 092,24 

    

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 525 392,00     

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   263 873,71     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  263 873,71 
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   *dotacje na zadania bieżące 263 873,71 

  

         - dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji  

     kultury 

263 873,71 

    

Rozdz. 92116 Biblioteki 254 878,29     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  254 878,29 

  
   *dotacje na zadania bieżące 254 878,29 

  

         - dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji  

    kultury 

254 878,29 

    

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 6 640,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  6 640,00 

  
   *dotacje na zadania bieżące 6 640,00 

  
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

6 640,00 

    

Dział  926 KULTURA FIZYCZNA  134 717,36     

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 54 376,85     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  54 376,85 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 54 376,85 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  10 456,66 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 987,66 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 9 469,00 

  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 920,19 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 4 028,01 

  
- zakup energii 21 380,74 

  
- zakup usług remontowych 4 253,71 

  
- zakup usług pozostałych 14 257,73 

    

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 340,51 
    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  80 340,51 

  
   *dotacje na zadania bieżące 80 340,51 

  
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

80 340,51 

 

  

 

    RAZEM 28 935 705,10 
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4. WYDATKI  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU  

    ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 
                      Wykonanie wydatków podległych  placówek oświatowych w poszczególnych 

rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie: 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚL. W NĘDZY 5 086 083,57 

        
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

2 500,00 

        
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 500,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 500,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 500,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

    
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 892 946,78     

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4 537 012,29     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  4 537 012,29 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 345 875,90 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  3 793 971,53 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 961 723,88 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 209 719,95 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 547 375,86 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

54 818,84 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 20 333,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 551 904,37 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 138 148,70 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 15 190,12 

  
- zakup energii 23 703,79 

  
- zakup usług remontowych 92 534,52 

  
- zakup usług zdrowotnych 2 136,00 

  
- zakup usług pozostałych 101 244,85 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 212,41 

  
- podróże służbowe krajowe 683,02 

  
- różne opłaty i składki 6 706,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 518,30 

  
- podatek od nieruchomości 376,00 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 188,25 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

8 262,41 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 191 136,39 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 191 136,39 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 751,35     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  20 751,35 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 751,35 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 751,35 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 3 131,00 
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- zakup usług pozostałych 6 000,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

11 620,35 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214 275,75     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  214 275,75 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 214 080,25 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  187 721,50 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 151 653,93 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 787,50 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 067,79 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 772,78 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 2 439,50 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 358,75 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 5 474,12 

  
- zakup energii 4 895,73 

  
- zakup usług zdrowotnych 170,00 

  
- zakup usług pozostałych 10 365,76 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,91 

  
- podróże służbowe krajowe 76,86 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 163,37 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,50 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 195,50 

    

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych 

67 781,71 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  67 781,71 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 67 781,71 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  62 785,01 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 461,58 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 038,12 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 285,31 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 996,70 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 4 222,98 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 773,72 

    

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

36 222,07 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  36 222,07   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36 222,07   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 222,07 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 358,65 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 35 863,42 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  16 903,61     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  16 903,61   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 16 903,61 
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      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 903,61 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 8 149,76 

  
             - zakup usług pozostałych 7 957,80 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  574,65 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

221,40 

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 190 636,79     

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 190 148,79     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  190 148,79 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 178 808,44 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  171 909,09 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 142 237,04 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 795,72 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 398,91 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

3 477,42 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 899,35 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 313,46 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 270,00 

  
- zakup usług zdrowotnych 110,00 

  
             - zakup usług pozostałych 270,60 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 935,29 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 340,35 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 340,35 

    

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 488,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  488,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 488,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 488,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

488,00 

    

    
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH 1 075 216,05 

        
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

1 495,46 

        
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 495,46     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 495,46 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 495,46 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 495,46 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 495,46 

    
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 034 154,30 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 478 894,51     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  478 894,51 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 458 639,04 
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      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  372 001,81 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 286 631,02 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 435,43 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 55 928,49 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

3 886,87 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 120,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 637,23 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 18 545,84 

  
- zakup środków żywności 324,72 

  
- zakup energii 3 137,87 

  
- zakup usług remontowych 18 407,90 

  
- zakup usług zdrowotnych 225,00 

  
- zakup usług pozostałych 22 956,87 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 107,68 

  
- podróże służbowe krajowe 221,86 

  
- różne opłaty i składki 1 026,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 768,19 

  
- podatek od nieruchomości 115,00 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 021,30 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

779,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 255,47 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 20 255,47 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 497 961,52     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  497 961,52 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 480 927,00 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  423 357,87 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 333 528,98 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 248,18 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 61 829,43 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

7 264,67 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 486,61 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 569,13 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 18 230,22 

  
- zakup energii 2 965,58 

  
- zakup usług zdrowotnych 165,00 

  
- zakup usług pozostałych 15 399,24 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 708,00 

  
- podróże służbowe krajowe 171,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 144,59 

  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 040,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

745,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 034,52 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 034,52 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 310,77     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 310,77 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 310,77 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 310,77 

  
- zakup usług pozostałych 490,77 
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- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 820,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 52 558,24     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  52 558,24 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52 558,24 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  48 474,47 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 210,00 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 328,58 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 942,71 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

993,18 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 083,77 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 589,83 

  
- zakup usług pozostałych 824,73 

  
- podróże służbowe krajowe 68,96 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

50,00 

    

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

2 324,76 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 324,76   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 324,76   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 324,76 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 23,01 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 301,75 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  104,50     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  104,50   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 104,50   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104,50 

  
- nagrody konkursowe 104,50     

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 566,29     

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 39 366,29     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  39 366,29 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 149,28 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  35 616,91 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27 393,55 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 042,89 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 406,97 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

773,50 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 532,37 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 199,96 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 332,41 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 217,01 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 217,01 
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Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  200,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

             cywilnej 

200,00 

    

    

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH 1 279 297,90 

        
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

2 000,00 

        
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 000,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

    
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 244 422,55     

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 563 438,43     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  563 438,43 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 543 431,92 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  461 039,81 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 352 071,94 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 748,46 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 67 240,54 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

8 318,87 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 4 660,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 392,11 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 22 229,50 

  
- zakup środków żywności 424,96 

  
- zakup energii 3 319,88 

  
- zakup usług zdrowotnych 315,00   
- zakup usług pozostałych 25 365,60   
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 326,84   
- podróże służbowe krajowe 432,05 

  
- różne opłaty i składki 467,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 046,48 

  
- podatek od nieruchomości 228,00 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 412,80 

  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków 

 i opłat 

24,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 800,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 006,51 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 20 006,51 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 462 556,48     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  462 556,48 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 444 087,33 
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      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  393 028,85 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 314 208,53 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 844,70 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 56 548,72 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4 156,90 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 270,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 058,48 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 9 554,54 

  
- zakup środków żywności 76,83 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 

  
- zakup energii 2 319,86 

  
- zakup usług zdrowotnych 455,00 

  
- zakup usług pozostałych 12 857,56 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 442,27 

  
- podróże służbowe krajowe 46,65 

  
- różne opłaty i składki 400,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 552,57 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 619,20 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 234,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 469,15 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 469,15 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 618,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 618,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 618,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 618,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

2 618,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 152 302,79     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  152 302,79 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 151 166,79 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  124 415,31 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 95 569,62 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 991,19 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 584,79 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 117,71 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 5 152,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 751,48 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 6 250,85 

  
- zakup energii 5 209,09 

  
- zakup usług remontowych 2 550,00   
- zakup usług zdrowotnych 239,00 

  
- zakup usług pozostałych 5 392,72 

  
- podróże służbowe krajowe 653,23 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387,24 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 493,35 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

576,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 136,00 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 136,00 
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Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

59 596,53 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  59 596,53 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 59 596,53 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  59 596,53 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 49 696,86 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 682,08 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 217,59 

    

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

2 924,70 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 924,70   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 924,70   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 924,70 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 28,95 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 895,75 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  985,62     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  985,62   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 985,62   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 985,62 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 735,62 

  
- zakup usług pozostałych 250,00     

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 875,35     

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 32 875,35     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  32 875,35 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31 158,53 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  29 414,72 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 571,92 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 101,42 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 215,96 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

525,42 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 743,81 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 714,22   
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 029,59 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 716,82 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 716,82 

    

    
PRZEDSZKOLE W NĘDZY 1 155 322,43 

        
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

1 981,25 

        
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 981,25 
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w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 981,25 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 981,25 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 981,25 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 981,25 

    
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 153 341,18     

Rozdz. 80104 Przedszkola 939 026,82     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  939 026,82 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 902 790,41 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  797 616,70 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 623 154,80 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 221,24 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 112 685,73 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

13 198,93 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 3 356,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 173,71 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 35 671,00 

  
- zakup energii 3 524,41 

  
- zakup usług remontowych 184,50 

  
- zakup usług zdrowotnych 140,00 

  
- zakup usług pozostałych 21 819,74 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 765,68 

  
- podróże służbowe krajowe 493,98 

  
- różne opłaty i składki 735,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 295,70 

  
- opłaty na rzecz budżetu państwa 92,00 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 826,70 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 625,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 236,41 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 236,41 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 312,61     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 312,61 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 312,61 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 312,61 

  
- zakup usług pozostałych 400,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 912,61 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 124,98     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  174 124,98 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 173 131,33 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  152 309,92 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 124 356,14 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 562,48 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 660,86 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 730,44 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 821,41 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 7 457,04 
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- zakup energii 1 837,49 

  
- zakup usług zdrowotnych 105,00 

  
- zakup usług pozostałych 4 992,50 

  
- podróże służbowe krajowe 127,25 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 947,83 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 354,30 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 993,65 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 993,65 

    

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

35 446,37 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  35 446,37 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 446,37 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  35 446,37 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30 220,66 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 167,73 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

57,98 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  1 430,40     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 430,40   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 430,40   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 430,40 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 283,35 

  
- zakup środków żywności 147,05 

    

    

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 1 469 522,32 

    
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

1 499,85 

        
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 499,85     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 499,85 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 499,85 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 499,85 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 1 499,85 

    
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 446 458,53     

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 659 217,31     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  659 217,31 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 634 812,74 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  525 968,32 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 413 965,56 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 29 279,13 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 74 648,76 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

5 975,87 

  
- wynagrodzenia bezosobowe 2 099,00 
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      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 844,42 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 35 135,44 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 123,75 

  
- zakup energii 3 965,06 

  
- zakup usług remontowych 6 280,00 

  
- zakup usług zdrowotnych 275,00 

  
- zakup usług pozostałych 31 498,37 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 298,84 

  
- podróże służbowe krajowe 150,32 

  
- różne opłaty i składki 1 228,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 548,64 

  
- podatek od nieruchomości 115,00 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 696,50 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

529,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 404,57 

  
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 24 404,57 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 616 337,80     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  616 337,80 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 595 398,91 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  526 951,37 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 416 965,82 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 980,97 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 77 260,71 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

6 743,87 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 447,54 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 17 270,56 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 391,32 

  
- zakup energii 3 400,23 

  
- zakup usług zdrowotnych 105,00 

  
- zakup usług pozostałych 18 612,03 

  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 731,42 

  
- różne opłaty i składki 1 024,50 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 763,93 

  
 -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 902,55 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

246,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 938,89 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 938,89 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 758,00     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 758,00 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 758,00 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 758,00 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

  
- zakup usług pozostałych 1 215,00 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 343,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 161 333,19     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  161 333,19 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 160 956,69 
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      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  143 628,90 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 115 152,26 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 608,84 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 137,07 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 730,73 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 327,79 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 3 408,63 

  
- zakup energii 3 183,88 

  
- zakup usług zdrowotnych 90,00 

  
- zakup usług pozostałych 5 572,12 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 909,16 

  
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

164,00 

  
   *świadczenia na rzecz osób fizycznych 376,50 

  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 376,50 

    

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

2 513,20 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 513,20 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 513,20 

  
      -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 513,20 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 095,73 

  
- składki na ubezpieczenia społeczne 366,12 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

51,35 

    

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

3 699,63 

    

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 699,63   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 699,63   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 699,63 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 36,63 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 663,00 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  599,40     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  599,40   
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 599,40   
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 599,40 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 599,40 

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 563,94     

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 21 563,94     

  
w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  21 563,94 

  
   *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 343,96 

  
     - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  18 686,65 

  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 324,23 

  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 116,74 
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- składki na ubezpieczenia społeczne 2 840,16 

  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

405,52 

  
      -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 657,31 

  
- zakup materiałów i wyposażenia 539,69 

  
- zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 

  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 817,62 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 219,98 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 219,98 

    

    

5. INFORMACJA O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, 

ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU 

KREDYTÓW I POŻYCEK  
 

Należności wymagalne (wg  Rb-N) wyniosły 1 418 802,40 zł, w tym: 

- z tytułu dostaw towarów i usług  21 679,32 zł; 

- pozostałe 1 397 123,08  zł . 

 

Zobowiązania wymagalne ( wg Rb – Z) wyniosły 0,00 zł. 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 801 814,20 zł, w tym: 

 

➢ długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” w kwocie 1 335 600,00 zł ; 

 

➢ długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w kwocie 

1 466 214,20 zł ; 

 

 

 

III.  WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2020 rok  
 
Przychody budżetu wykonano w kwocie 4 367 486,34 zł  , w tym: 

 

✓ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  

           - na pokrycie deficytu 

 

✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

 w tym: 

21 299,14 

 

 

0,00 

 

500 849,90 

                  - na pokrycie deficytu  
0,00 

✓ nadwyżki z lat ubiegłych 

 w tym: 

1 477 071,26 

- na pokrycie deficytu  0,00 

✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

w tym: 

2 279 665,16 

- na pokrycie deficytu 0,00 

  

✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 5 743,64 
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środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

w tym: 

- na pokrycie deficytu  0,00 

✓ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych 

w tym: 

82 857,24 

- na pokrycie deficytu 0,00 

 

 

 

 

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2020 rok 
 

➢ w roku 2020 brak rozchodów budżetu 

 

 

V. WYKAZ  JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w 

art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
 

 

 

Rada Gminy Nędza Uchwałą Nr LV-314-2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia 

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i 

ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła  następujące 

jednostki budżetowe, które gromadziły w 2020 roku dochody na wydzielonym rachunku : 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy,  

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.; 

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach; 

4) Przedszkole w Nędzy; 

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. 
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VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 

UDZIAŁEM SRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 

budżetowego  
 

 

Lp. 

 

wyszczególnienie 

 

nazwa  ( programu, priorytetu, działania/poddziałania, projektu, działu, rozdziału)  

 

Plan wydatków przyjęty  

uchwałą budżetową  

na rok 2020  

Gminy Nędza  

Nr  XX-143-2019 

Rady Gminy Nędza  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XXII-155-

2020 z dnia 24 

lutego 2020 r. 

 

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XXIII-164-

2020  

z dnia 8 kwietnia 

2020 r.  

  

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Zarządzenie 

Nr 0050.99.2020 

z dnia 4 maja 

2020 r.   

  

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XXV-173-

2020 

z dnia 18 maja 

2020 r. 

 

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Zarządzenie 

Nr 0050.119.2020 

z dnia 3 czerwca 

2020 r.   

 

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XXVII-179-

2020 

z dnia 30 czerwca 

2020 r. 

 

 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XXXIII-215-

2020 

z dnia 29 

października 

2020 r. 

 

 

PLAN NA 31.12.2020r. 

 

po zmianach 

dokonanych w trakcie 

roku budżetowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

297 936,96  +30 000,00  +20 000,00    347 936,96 

 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 297 936,96  +30 000,00  +20 000,00    347 936,96 

 dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 738 000,00  -260 000,00  -20 000,00  -50 000,00  408 000,00 

 rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne  738 000,00  -260 000,00  -20 000,00  -50 000,00  408 000,00 

1.  w tym:          

2.  program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

na lata 2014 - 2020 

         

 Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów          

 działanie/poddziałanie: 5.1. Gospodarka wodno - ściekowa 

5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa RIT  

         

 nazwa projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w 

miejscowości Ciechowice” 

 

         

2. Dział 

 

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE    60 000,00     60 000,00 

 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe    60 000,00     60 000,00 

1.  w tym:          

2.  program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020          

 Oś Priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu          

 działanie/poddziałanie: 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

         

 nazwa projektu: „Zdalna szkoła”  

 

         

3. Dział 

 

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE      45 000,00   45 000,00 

 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe      45 000,00   45 000,00 

3.  w tym:          

4.  program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020          

 Oś Priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu          
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 działanie/poddziałanie: 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

         

 nazwa projektu: „Zdalna szkoła+”  

 

         

4. Dział 

 

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA  

7 656 810,50 

 

 

-7 656 810,50 

 

 

      0,00 

 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 656 810,50 -7 656 810,50       0,00 

1.  w tym:          

2.  program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 

         

 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna 

         

 działanie/poddziałanie: 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii 
– konkurs 

         

 nazwa projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin 

Partnerskich”  

 

         

5. Dział 
 

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA  

 +26 326,22*       26 326,22* 

 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  +26 326,22*       26 326,22* 

3.  w tym:          

4.  program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 

         

 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna 

         

 działanie/poddziałanie: 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii 
– konkurs 

         

 nazwa projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin 

Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, 

Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, 

Nędza, Lelów, Psary,Sośnicowice, Tworóg”  

 

         

6. Dział 

 

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA  

       +3 000,00* 3 000,00* 

 rozdz. 90095 – Pozostała działalność        +3 000,00* 3 000,00* 

5.  w tym:           

6.  program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich          

 Oś Priorytetowa 19. Leader          

 działanie/poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 

         

 nazwa projektu: „Modernizacja placu zabaw w Łęgu”  

 

         

RAZEM 8 692 747,46 -7 630 484,28 -230 000,00 +60 000,00 0,00 +45 000,00 -50 000,00 +3 000,00* 890 263,18 

* wydatki niekwalifikowane na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 
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VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
 

L.p. Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne nakłady 

finansowe 

WYKONANIE 
łącznych 
nakładów 

finansowych 
przypadających na 

okres realizacji 
przedsięwzięcia 

Limit 2020 
Wykonanie na 

31.12.2020 
Limit 2021 Limit 2022 

Limit 
2023 

Limit 
zobowiązań 

stopień zaawansowania 
realizacji programów 

wieloletnich 
od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 24 597 142,98 14 197 613,55 4 150 146,20 3 601 029,57 8 547 683,95 712 075,66 0,00 7 020 855,23 x 

1.a - wydatki bieżące 5 304 754,89 2 737 419,51 1 675 791,40 1 628 141,30 2 183 834,57 331 445,79 0,00 325 032,30 x 

1.b - wydatki majątkowe 19 292 388,09 11 460 194,04 2 474 354,80 1 972 888,27 6 363 849,38 380 629,87 0,00 6 695 822,93 x 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 
poz.1240,z późn.zm.), z tego: 

14 411 231,47 8 250 101,25 785 263,18 751 937,53 5 560 319,38 301 244,87 0,00 5 859 348,76 x 

1.1.1 - wydatki bieżące 6 765,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 615,00 0,00 6 765,00 x 

1.1.1.1 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich - poprawa  jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii na terenie gminy Nędza 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
zadanie wycofano z 
realizacji, wprowadzono 
nowe w brzmieniu lp.1.1.1.3 

1.1.1.2 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy 
Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona 
środowiska i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2017 2020 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00 

ZADANIE ZAKOŃCZONE: 
zgodnie z umową 
wybudowano oczyszczalnie 
ścieków dla Gminy Nędza w 
miejscowości Ciechowice (w 
2020 r. nie poniesiono 
wydatków na promocję) 
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1.1.1.3 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, 
Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, 
Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, 
poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
podniesienie jakości i poziomu życia 
społeczności lokalnej  

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: ogłoszono 
przetarg na realizacje 
zadania, wybrano 
koordynatora projektu, w 
2020 r. nie poniesiono 
wydatków na promocję 

1.1.2 - wydatki majątkowe 14 404 466,47 8 250 101,25 779 113,18 751 937,53 5 560 319,38 300 629,87 0,00 5 852 583,76 x 

1.1.2.1 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy 
Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona 
środowiska i oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2017 2020 8 514 191,00 8 231 433,83 749 786,96 733 270,11 0,00 0,00 0,00 15 814,89 

ZADANIE ZAKOŃCZONE: 
zgodnie z umową 
wybudowano oczyszczalnie 
ścieków dla Gminy Nędza w 
miejscowości Ciechowice  

1.1.2.2 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich - poprawa  jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii na terenie gminy Nędza 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
zadanie wycofano z 
realizacji, wprowadzono 
nowe w brzmieniu lp.1.1.2.3 

1.1.2.3 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, 
Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 

Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, 
Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, 
poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
podniesienie jakości i poziomu życia 
społeczności lokalnej  

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 5 817 275,47 16 084,42 26 326,22 16 084,42 5 490 319,38 300 629,87 0,00 5 766 451,87 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: ogłoszono 
przetarg na realizacje 
zadania, wybrano 
koordynatora projektu, 

1.1.2.4 
Modernizacja placu zabaw w Łęgu - 
umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla 
dzieci z terenu Gminy Nędza 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2021 73 000,00 2 583,00 3 000,00 2 583,00 70 000,00 0,00 0,00 70 317,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: sporządzono 
dokumentacje budowlaną na 
realizację zadania 
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1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 

10 185 911,51 5 947 512,30 3 364 883,02 2 849 092,04 2 987 364,57 410 830,79 0,00 1 161 506,47 x 

1.3.1 - wydatki bieżące 5 297 989,89 2 737 419,51 1 669 641,40 1 628 141,30 2 183 834,57 330 830,79 0,00 318 267,30 x 

1.3.1.1 

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu 
pn. "Odnawialne źródła energii poprawą 
jakości środowiska naturalnego na terenie 

Gmin Partnerskich" - poprawa  jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie gminy 
Nędza 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
zadanie wycofano z 
realizacji,  

1.3.1.2 

Przygotowanie dokumentacji dla 
przeprowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na zakup energii 
elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz 
pełnienie funkcji Pełnomocnika 
Zamawiającego w trakcie postępowania oraz 
podczas realizacji umów zakupu energii 
elektrycznej  - minimalizacja kosztów 
zaopatrzenia w energię elektryczną 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2021 8 600,00 7 041,24 2 800,00 2 546,16 700,00 0,00 0,00 317,30 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę z Wykonawcą na 
realizację w/w zadania, 

przeprowadzono 
postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego 
na zakup energii 

elektrycznej w ramach grupy 
zakupowej, zawarto umowę 

ze sprzedawcą energii 
wyłonionym w trybie 

przetargu nieograniczonego  

1.3.1.3 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Nędza - zapewnienie 
prawidłowej gospodarki odpadam 
komunalnymi na terenie gminy 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2019 2020 1 054 438,53 1 054 438,53 1 054 438,53 1 054 438,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE ZAKOŃCZONE: 
zgodnie z umową 
zrealizowano przedmiot 
umowy 
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1.3.1.4 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Nędza - zapewnienie 

prawidłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2020 1 205 217,96 1 205 217,96 100 434,83 100 434,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE ZAKOŃCZONE: 
zgodnie z umową 
zrealizowano przedmiot 
umowy, ostatnia płatność              
w I 2020 

1.3.1.5 

Najem, bieżące utrzymanie, konserwacja 
oraz diagnostyka tymczasowego przejazdu 
kolejowo-drogowego kategorii "F" 
zlokalizowanego na drodze wewnętrznej o 
powierzchni 46,50 m2 położonego w km 
0,955 linii kolejowej nr 691 znajdującego się 

w miejscowości Nędza - poprawa 
bezpieczeństwa 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2018 2022 10 300,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 500,00 0,00 6 500,00 
ZADANIE: przewidziane do 
rozpoczęcia w 2021 r.  

1.3.1.6 
Wykonanie usług geodezyjnych związanych z 
podziałem działki ewidencyjnej o nr 451/4 - 
obręb Nędza - uregulowanie stanu prawnego 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2019 2020 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE ZAKOŃCZONE: 
zgodnie z zleceniem 
zrealizowano usługi 
geodezyjne 

1.3.1.7 

Przygotowanie dokumentacji dla 
przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup energii 
elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz 
pełnienie funkcji Pełnomocnika 
Zamawiającego w trakcie postępowania oraz 
podczas realizacji umów zakupu energii 

elektrycznej  - minimalizacja kosztów 
zaopatrzenia w energię elektryczną 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 4 428,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00 1 937,25 645,75 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę z Wykonawcą na 
realizację w/w zadania, 
przeprowadzono 
postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego 
na zakup energii 
elektrycznej w ramach grupy 
zakupowej, zawarto umowę 
ze sprzedawcą energii 
wyłonionym w trybie 
przetargu nieograniczonego  

1.3.1.8 

Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa 
sprawności technicznej infrastruktury służącej 
oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych 
parków i zieleńców oraz chodników i przejść 
dla pieszych 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 233 690,16 54 985,92 54 985,92 54 985,92 164 957,76 13 746,48 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę z Wykonawca na 
realizację usługi 
oświetleniowej 

1.3.1.9 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy 
Nędza w sezonie 2020 - 2021 - zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2021 190 000,00 0,00 10 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 80 000,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowy z Wykonawcami na 
realizację zadania 
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1.3.1.10 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Nędza - zapewnienie 
prawidłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 2 241 064,80 325 890,86 354 137,12 325 890,86 1 709 859,12 177 068,56 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę z Wykonawcą na 
realizację zadania 

1.3.1.11 

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza 
do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. 
w Nędzy - realizacja zadań publicznych w 
zakresie dowożenia uczniów do szkół 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2021 2022 231 450,00 0,00 0,00 0,00 92 580,00 138 870,00 0,00 231 450,00 
ZADANIE: przewidziane do 
rozpoczęcia od 2022 r.  

1.3.1.12 

Wymiana pokrycia attyki budynku Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w 
Nędzy - zapewnienie bezpieczeństwa w 

obrębie budynku szkolnego 

Szkoła 
Podstawowa 

im. 
Powstańców 

Śląskich w 
Nędzy 

2020 2021 115 800,44 85 000,00 85 000,00 85 000,00 30 800,44 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę z Wykonawcą na 
realizację zadania, 
wykonano pierwszy etap 
robót remontowych 
związanych z wyminą attyki 

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 887 921,62 3 210 092,79 1 695 241,62 1 220 950,74 803 530,00 80 000,00 0,00 843 239,17 x 

1.3.2.1 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Ciechowice -  ochrona środowiska i 
oczyszczanie ścieków komunalnych 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2017 2020 3 522 000,00 3 127 701,17 1 219 000,00 1 144 709,12 0,00 0,00 0,00 73 239,17 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: wykonano 
całość robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo - 
finansowym, zapłacono 
całość wydatków 
związanych z tymi robotami 
budowlanymi i nadzorem 
inwestorskim; na  
31.12.2020 r. nie dokonano 
odbioru technicznego 
przedmiotu umowy 

1.3.2.2 
Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z 
odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2019 2021 429 680,00 19 680,00 413 530,00 13 530,00 10 000,00 0,00 0,00 410 000,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: wykonano 
projekt budowlany 
kanalizacji deszczowej 
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1.3.2.3 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Raciborskiego na realizację 
zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od 
skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu 
kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 
3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w 
Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 
3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania 
z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 
257/3 od strony DW 919" - poprawa 
bezpieczeństwa 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2021 562 711,62 62 711,62 62 711,62 62 711,62 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: udzielono 
pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Raciborskiego na 
realizację w/w zadania 

1.3.2.4 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Zawada Ks. i Łęg  - ochrona środowiska i 
oczyszczanie ścieków komunalnych 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2022 360 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 80 000,00 0,00 360 000,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej realizacji 
zadania 

1.3.2.5 

Budowa kanalizacji deszczowej w Nędzy przy 

ul. Wąskiej w Nędzy - poprawa 
bezpieczeństwa 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2020 2021 13 530,00 0,00 0,00 0,00 13 530,00 0,00 0,00 0,00 

ZADANIE W TRAKCIE 
REALIZACJI: podpisano 
umowę na opracowanie 
projektu budowlano 
wykonawczego realizacji 
zadania 
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VIII. INFORMACJA O WYSOKOSCI ZREALIZOWANYCH w 2020 R. 

DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA 
FUNKCJONOWANIE SYSTEU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

 

 

 

 

1. DOCHODY 

 

W 2020 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 

1 555 569,90 zł (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) 

 

RAZEM DOCHODY         1 555 569,90 zł 

 

 

 

 

2. WYDATKI 

 

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych   

          – kwota 1 480 764,22 zł 

w tym: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    1 480 764,22 

- zakup usług pozostałych                                                                                                              1 480 764,22  

w tym: 

- umowa PPŚP.7031.1.2018 z dnia 18.12.2018r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Giny Nędza”  -  kwota 100 434,83 zł; 

- umowa PPŚP.4/2019 z dnia 19.11.2019 r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Giny Nędza”  - kwota 1 054 438,53 zł; 

- umowa PPŚP.5/2020 z dnia 30.09.2020 r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Giny Nędza”  - 325 890,86 zł; 

  

   

 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych   

          – kwota 0,00 zł 

 

3) obsługa administracyjnej tego systemu      – kwota 85 215,41 zł,  

 

w tym: 
- wynagrodzenia i składki on nich naliczane                        69 486,34 

w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników                      54 432,98 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne                         3 547,46 

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                          912,00 

- składki na ubezpieczenia społeczne                         9 753,73 

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       840,17 

  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą 1,5 etatu obsługi administracyjnej systemu, natomiast wynagrodzenia 

agencyjno – prowizyjne dotyczą kosztów inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                        15 729,07 

w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           220,00 

- zakup usług pozostałych                                                                                                                  8 349,33 

- różne opłaty i składki                                                                                                                              689,92 
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- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     3 875,65 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                212,14 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     2 382,03 

 
Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty szkoleń dotyczą 1,5 etatu obsługi administracyjnej systemu. W 

ramach usług pozostałych poniesiono koszty usług pocztowych. W ramach różnych opłat i składek  oraz kosztów  

postępowania sądowego i prokuratorskiego  poniesiono koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponadto w 2020 r. zakupiono publikację książkową. 
 

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  

          – kwota 0,00 zł 

 

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym         – kwota 0,00 zł 

 

6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów 

niebędących odpadami        – kwota 0,00 zł 

 

7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 

magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach    

          – kwota 216,48 zł 

 

w tym: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         216,48 

w tym: 

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  216,48 

 

 

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu worków na utrzymanie czystości. 

 

8) wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym,  na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których 

mowa w art.  6r ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

– kwota 0,00 zł 

 

RAZEM WYDATKI           1 566 196,11 zł 
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Załacznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 144 846,08 144 846,60 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 144 846,08 144 846,60 100,00%

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów 

łowieckich

3 545,00 3 545,52 100,01%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

141 301,08 141 301,08 100,00%

- pozostała działalniość 141 301,08 141 301,08 100,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 058,21 3 135,19 152,33%

w tym: dochody bieżące, w tym: 2 058,21 3 135,19 152,33%

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 100,36

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 058,21 2 058,21 100,00%

- Wpływy z różnych dochodów 0,00 976,62

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 335 364,59 353 050,64 105,27%

w tym: dochody bieżące, w tym: 312 510,00 332 846,09 106,51%

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 763,00 1 710,75 97,04%

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 334,95 10 406,17 84,36%

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

178,00 490,03 275,30%

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy 

gruntów

60 736,00 67 913,17 111,82%

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali 

mieszkalnych

101 067,00 113 487,94 112,29%

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali 

użytkowych

40 826,00 44 406,54 108,77%

- Wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali mieszkalnych 55 574,41 57 314,79 103,13%

- Wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali użytkowych 29 322,00 24 556,44 83,75%

wykonanie                            

za 2020 rok

plan                     

dochodów       

ogółem

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodówDział           

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU  ZA  2020 ROK

% wykonania 

planu
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- Wpływy z pozostałych odsetek 4 565,00 4 799,40 105,13%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 479,94

- Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 2 437,28 187,48%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 4 843,64 4 843,64 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 22 854,59 20 204,55 88,40%

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności 1 754,59 1 623,31 92,52%

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

21 100,00 18 581,24 88,06%

710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 500,00 500,00 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

500,00 500,00 100,00%

- cmentarze 500,00 500,00 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 192 478,75 186 796,70 97,05%

w tym: dochody bieżące, w tym: 192 478,75 184 547,50 95,88%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 230,00 459,73 37,38%

- Wpływy z różnych opłat 0,00 38,12

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu 

samochodu służbowego wraz z kierowcą

10 775,00 12 130,21 112,58%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 956,94

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

67 750,33 56 418,97 83,27%

- urzędy wojewódzkie 44 924,33 39 808,97 88,61%

- spis powszechny i inne 22 826,00 16 610,00 72,77%

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu 

opłat za udostępnianie danych

5,90 7,75 131,36%

- Wpływy z różnych dochodów 23 700,00 21 510,26 90,76%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 89 017,52 89 017,52 100,00%

- Wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 8,00

w tym: dochody majątkowe, w tym: 0,00 2 249,20

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 249,20

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

77 615,00 72 366,40 93,24%

w tym: dochody bieżące, w tym: 77 615,00 72 366,40 93,24%
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- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

77 615,00 72 366,40 93,24%

 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 187,92 99,45%

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 257,00 63 334,48 94,17%

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie

8 158,00 6 844,00 83,89%

752 OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 0,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 300,00 0,00 0,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

300,00 0,00 0,00%

 - pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

94 718,33 94 723,63 100,01%

w tym: dochody bieżące, w tym: 14 718,33 14 723,63 100,04%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 931,00 11 931,00 100,00%

- Wpływy z różnych dochodów 0,00 5,30

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 1 887,33 1 887,33 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

900,00 900,00 100,00%

 - obrona cywilna 900,00 900,00 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 80 000,00 80 000,00 100,00%

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, w tym:

80 000,00 80 000,00 100,00%

- ochotnicze straże pożarne 80 000,00 80 000,00 100,00%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

9 009 638,81 9 077 486,24 100,75%

w tym: dochody bieżące, w tym: 9 009 638,81 9 077 486,24 100,75%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 997,00 197,27 19,79%

-  wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej

997,00 184,36 18,49%

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 12,91

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, w tym:

985 471,00 928 996,51 94,27%

- wpływy z podatku od nieruchomości 870 062,00 815 393,80 93,72%

- wpływy z podatku rolnego 27 361,00 25 992,00 95,00%
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-  wpływy z podatku leśnego 78 286,00 73 417,00 93,78%

- wpływy z podatku od środków transportowych 5 455,00 8 648,00 158,53%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 904,00 3 142,19 108,20%

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 167,00 232,00 138,92%

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 236,00 2 171,52 175,69%

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych, w tym:     

2 321 410,42 2 238 835,52 96,44%

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 731 049,00 1 688 155,02 97,52%

- wpływy z podatku rolnego 180 676,00 172 817,17 95,65%

-  wpływy z podatku leśnego 3 866,00 3 962,59 102,50%

- wpływy z podatku od środków transportowych 61 545,00 53 211,60 86,46%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 67 018,00 46 221,00 68,97%

- wpływy z opłaty targowej 4 005,00 900,00 22,47%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 267 071,42 267 854,13 100,29%

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 060,00 3 155,20 153,17%

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 120,00 2 558,81 62,11%

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw, w tym:

250 342,89 322 484,13 128,82%

- wpływy z opłaty skarbowej 20 600,00 18 635,00 90,46%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 106 454,00 106 983,68 100,50%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76 762,89 89 352,83 116,40%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

40 626,00 101 197,66 249,10%

- wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 100,00%

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 900,00 2 314,00 121,79%

- wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,96

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 5 451 417,50 5 586 972,81 102,49%

        - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 418 307,50 5 582 891,00 103,04%

        - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 33 110,00 4 081,81 12,33%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 370 750,00 10 988 850,00 105,96%

w tym: dochody bieżące, w tym: 9 870 750,00 9 870 750,00 100,00%

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 5 817 624,00 5 817 624,00 100,00%

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 817 624,00 5 817 624,00 100,00%

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,  w tym: 3 858 832,00 3 858 832,00 100,00%

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 858 832,00 3 858 832,00 100,00%

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 194 294,00 194 294,00 100,00%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 194 294,00 194 294,00 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 500 000,00 1 118 100,00 223,62%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

500 000,00 1 118 100,00 223,62%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 761 748,29 750 258,59 98,49%
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w tym: dochody bieżące, w tym: 761 748,29 750 258,59 98,49%

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 772,00 36 943,00 72,76%

-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia 

oświatowego

3 600,00 3 721,88 103,39%

- Wpływy z usług - składniki mediów  z najmu mienia oświatowego 15 500,00 17 180,18 110,84%

- Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 24,00 120,00%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 3 480,63 870,16%

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 450,00 7 733,42 103,80%

- Wpływy z różnych dochodów 108 088,91 101 939,64 94,31%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 139 474,50 152 317,41 109,21%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym:

123 785,63 123 728,28 99,95%

- szkoły podstawowe 123 785,63 123 728,28 99,95%

w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

123 785,63 123 728,28 99,95%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

47 440,25 45 171,16 95,22%

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

47 440,25 45 171,16 95,22%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

261 617,00 257 313,26 98,35%

- szkoły podstawowe 12 000,00 12 000,00 100,00%

- przedszkola 249 617,00 245 313,26 98,28%

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

3 600,00 705,73 19,60%

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 40,00

w tym: dochody bieżące, w tym: 0,00 40,00

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 40,00

852 POMOC SPOŁECZNA 473 459,92 414 823,49 87,62%

w tym: dochody bieżące, w tym: 473 459,92 414 823,49 87,62%

- Wpływy z różnych dochodów 250,00 130,23 52,09%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 15 618,18 15 618,18 100,00%

- Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 20 000,00 0,00 0,00%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 650,00 1 729,93 104,84%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

380,74 340,19 89,35%

- dodatki mieszkaniowe 380,74 340,19 89,35%
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- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

435 561,00 397 004,96 91,15%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 612,00 14 352,98 98,23%

 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

101 988,00 88 618,58 86,89%

- zasiłki stałe 163 787,00 163 787,00 100,00%

- ośrodki pomocy społecznej 92 725,00 92 725,00 100,00%

- pomoc w zakresie dożywiania 44 524,00 37 521,40 84,27%

- pozostała działalność 17 925,00 0,00 0,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 771,95 15 937,36 76,73%

w tym: dochody bieżące, w tym: 20 771,95 15 937,36 76,73%

- Wpływy z różnych dochodów 478,68 53,41 11,16%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 3 303,27 3 741,95 113,28%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

16 990,00 12 142,00 71,47%

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 990,00 12 142,00 71,47%

855 RODZINA 8 996 785,46 8 947 854,37 99,46%

w tym: dochody bieżące, w tym: 8 996 785,46 8 947 854,37 99,46%

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 346,18 34,62%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 500,00 8 840,40 50,52%

- Wpływy z różnych dochodów 50,00 15,00 30,00%

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 466,56 466,56 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

2 381 622,00 2 357 891,33 99,00%

-  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 139 482,00 2 116 523,19 98,93%

-  Karta Dużej Rodziny 301,00 227,38 75,54%

- wspieranie rodziny 224 130,00 223 858,69 99,88%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

17 709,00 17 282,07 97,59%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

- świadczenie wychowawcze 6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych 

należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

20 000,00 7 263,62 36,32%
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-Dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych 

należności za wydawanie duplikatu KDR

1,90 0,98 51,58%

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw

731,00 731,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 125 648,95 1 904 726,59 89,61%

w tym: dochody bieżące, w tym: 1 954 743,82 1 904 726,59 97,44%

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - dzierżawa urzadzeń 

kanalizacyjnych

0,00 1 756,30

- Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,40

- Gospodarka odpadami, w tym: 1 621 802,40 1 568 095,00 96,69%

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 615 355,24 1 555 569,90 96,30%

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 698,00 3 901,55 144,61%

- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 098,00 1 284,62 117,00%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 41,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 4 483,41

- wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 2 651,16 2 651,16 100,00%

- wpływy z różnych dochodów 0,00 163,36

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 321 107,00 322 694,07 100,49%

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska,  w tym:

2 810,00 1 887,61 67,17%

- wpływy z różnych opłat 2 810,00 1 887,61 67,17%

- Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 244,69

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym:

3 981,90 0,00 0,00%

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 981,90 0,00 0,00%

w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

3 981,90 0,00 0,00%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

4 002,00 4 002,00 100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

1 040,52 1 040,52 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 170 905,13 0,00 0,00%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym:

170 905,13 0,00 0,00%
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- gospodarka ściekowa i ochrona wód 170 905,13 0,00 0,00%

w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

170 905,13 0,00 0,00%

926 KULTURA FIZYCZNA 219 749,09 219 752,19 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 651,57 654,67 100,48%

- Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,10

- Wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 651,57 651,57 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 219 097,52 219 097,52 100,00%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym:

219 097,52 219 097,52 100,00%

- obiekty sportowe 219 097,52 219 097,52 100,00%

w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

219 097,52 219 097,52 100,00%

RAZEM 32 826 433,43 33 175 147,99 101,06%
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Załacznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 165 461,82 158 595,52 95,85%

01008 Melioracje wodne 6 000,00 1 872,15 31,20%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 6 000,00 1 872,15 31,20%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 000,00 1 872,15 31,20%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 1 872,15 31,20%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 9 426,00 94,26%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 000,00 1 800,00 90,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 1 800,00 90,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 1 800,00 90,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 8 000,00 7 626,00 95,33%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 7 626,00 95,33%

01030 Izby rolnicze 4 160,74 3 820,99 91,83%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 4 160,74 3 820,99 91,83%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 160,74 3 820,99 91,83%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 4 160,74 3 820,99 91,83%

01095 Pozostała działalność 145 301,08 143 476,38 98,74%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 145 301,08 143 476,38 98,74%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 145 301,08 143 476,38 98,74%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 874,18 1 874,18 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 143 426,90 141 602,20 98,73%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 517 561,47 994 791,37 65,55%

60002 Infrastruktura kolejowa 3 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 3 000,00 0,00 0,00%
   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00 0,00 0,00%
      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 0,00 0,00%

60004 Lokalny transport zbiorowy 245 000,00 182 557,20 74,51%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 245 000,00 182 557,20 74,51%
   dotacje na zadania bieżące 245 000,00 182 557,20 74,51%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU  ZA 2020 ROK

% wykonania 

planu

Dział           

Rozdz. 
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan                     

wydatków        

ogółem

wykonanie                 za 

2020 rok 
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60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 558,21 132,60 5,18%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 558,21 132,60 5,18%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 558,21 132,60 5,18%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 2 558,21 132,60 5,18%

60014 Drogi publiczne powiatowe 62 711,62 62 711,62 100,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 62 711,62 62 711,62 100,00%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 711,62 62 711,62 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 792 291,64 338 307,74 42,70%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 378 761,64 324 777,74 85,75%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 378 761,64 324 777,74 85,75%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 378 761,64 324 777,74 85,75%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 413 530,00 13 530,00 3,27%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 413 530,00 13 530,00 3,27%

60017 Drogi wewnętrzne 412 000,00 411 082,21 99,78%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 4 000,00 3 999,96 100,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000,00 3 999,96 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 3 999,96 100,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 408 000,00 407 082,25 99,78%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 408 000,00 407 082,25 99,78%

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorzadu  terytorialnego

408 000,00 407 082,25 99,78%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 501 584,00 421 351,82 84,00%

70004    Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 143 659,00 135 234,60 94,14%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 143 659,00 135 234,60 94,14%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 143 659,00 135 234,60 94,14%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 800,00 6 698,17 98,50%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 136 859,00 128 536,43 93,92%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 925,00 286 117,22 79,94%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 357 925,00 286 117,22 79,94%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 356 925,00 285 798,67 80,07%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 800,00 83 811,49 82,33%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 255 125,00 201 987,18 79,17%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 318,55 31,86%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,00%

71035 Cmentarze 500,00 500,00 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 500,00 500,00 100,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,00 500,00 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 100,00%
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750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 872 294,33 3 475 613,53 89,76%

75011 Urzędy wojewódzkie 170 123,33 125 259,31 73,63%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 170 123,33 125 259,31 73,63%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 170 123,33 125 259,31 73,63%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 989,33 116 713,55 82,20%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 28 134,00 8 545,76 30,38%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122 180,00 99 342,23 81,31%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 122 180,00 99 342,23 81,31%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 380,00 6 590,51 49,26%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 13 380,00 6 590,51 49,26%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 800,00 92 751,72 85,25%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 375 820,00 3 109 728,51 92,12%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 3 375 820,00 3 109 728,51 92,12%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 356 820,00 3 091 294,20 92,09%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 598 180,00 2 413 987,53 92,91%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 758 640,00 677 306,67 89,28%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 18 434,31 97,02%

75056 Spis powszechny i inne 22 826,00 16 610,00 72,77%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 22 826,00 16 610,00 72,77%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 986,00 270,00 27,38%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 986,00 270,00 27,38%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 840,00 16 340,00 74,82%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 820,00 38 574,96 88,03%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 43 820,00 38 574,96 88,03%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 820,00 38 574,96 88,03%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 820,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 39 000,00 38 574,96 98,91%

75095 Pozostała działalność 137 525,00 86 098,52 62,61%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 137 525,00 86 098,52 62,61%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 825,00 56 972,12 54,87%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 800,00 20,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 99 825,00 56 172,12 56,27%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 700,00 29 126,40 86,43%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  

SĄDOWNICTWA

77 615,00 72 366,40 93,24%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

2 200,00 2 187,92 99,45%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 200,00 2 187,92 99,45%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 200,00 2 187,92 99,45%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 235,00 1 222,92 99,02%
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      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 965,00 965,00 100,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 257,00 63 334,48 94,17%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 67 257,00 63 334,48 94,17%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 057,00 26 934,48 92,70%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 367,53 19 915,44 97,78%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 8 689,47 7 019,04 80,78%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 200,00 36 400,00 95,29%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie

8 158,00 6 844,00 83,89%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 8 158,00 6 844,00 83,89%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 503,00 4 294,00 95,36%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 727,00 3 631,01 97,42%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 776,00 662,99 85,44%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 655,00 2 550,00 69,77%

752 OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 300,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 0,00 0,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

649 169,00 613 274,21 94,47%

75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 000,00 17 000,00 77,27%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 5 000,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 17 000,00 17 000,00 100,00%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000,00 17 000,00 100,00%

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 10 000,00 10 000,00 100,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 10 000,00 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 566 269,00 540 725,76 95,49%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 234 874,00 210 201,76 89,50%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 215 874,00 202 201,76 93,67%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 980,00 39 001,46 90,74%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 172 894,00 163 200,30 94,39%

   dotacje na zadania bieżące 19 000,00 8 000,00 42,11%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 331 395,00 330 524,00 99,74%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 331 395,00 330 524,00 99,74%
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75414 Obrona cywilna 3 900,00 3 536,10 90,67%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 3 900,00 3 536,10 90,67%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 900,00 3 536,10 90,67%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 3 900,00 3 536,10 90,67%

75421 Zarzadzanie kryzysowe 47 000,00 42 012,35 89,39%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 47 000,00 42 012,35 89,39%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 000,00 42 012,35 89,39%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 47 000,00 42 012,35 89,39%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 167 535,75 78 981,24 47,14%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

93 000,00 78 981,24 84,93%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 93 000,00 78 981,24 84,93%

   obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 93 000,00 78 981,24 84,93%

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

74 535,75 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 74 535,75 0,00 0,00%

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 

samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku 

budżetowym

74 535,75 0,00 0,00%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 128 760,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 128 760,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 128 760,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 128 760,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 128 760,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 106 944,49 10 260 210,38 92,38%

80101 Szkoły podstawowe 6 628 827,94 6 355 313,19 95,87%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 6 617 019,94 6 343 505,19 95,87%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 239 619,94 5 982 759,60 95,88%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 378 406,44 5 152 981,47 95,81%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 861 213,50 829 778,13 96,35%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 400,00 255 802,94 93,91%

wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

105 000,00 104 942,65 99,95%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 11 808,00 11 808,00 100,00%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 808,00 11 808,00 100,00%

80104 Przedszkola 2 912 405,04 2 713 690,23 93,18%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 912 405,04 2 713 690,23 93,18%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 813 755,04 2 621 011,26 93,15%
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      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 323 705,04 2 140 954,79 92,14%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 490 050,00 480 056,47 97,96%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 650,00 92 678,97 93,95%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 220 150,00 174 328,78 79,19%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 220 150,00 174 328,78 79,19%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 220 150,00 174 328,78 79,19%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 150,00 3 913,04 22,82%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 203 000,00 170 415,74 83,95%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 353,00 31 750,73 85,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 37 353,00 31 750,73 85,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 353,00 31 750,73 85,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 37 353,00 31 750,73 85,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 786 943,00 754 594,95 95,89%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 786 943,00 754 594,95 95,89%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 783 043,00 751 893,30 96,02%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 962,00 656 550,10 95,85%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 98 081,00 95 343,20 97,21%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,00 2 701,65 69,27%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego

184 956,64 97 556,10 52,75%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 184 956,64 97 556,10 52,75%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 184 956,64 97 556,10 52,75%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 956,64 97 556,10 52,75%

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych

267 548,12 67 781,71 25,33%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 267 548,12 67 781,71 25,33%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 267 548,12 67 781,71 25,33%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262 548,12 62 785,01 23,91%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 4 996,70 99,93%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

47 440,25 45 171,16 95,22%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 47 440,25 45 171,16 95,22%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 440,25 45 171,16 95,22%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 47 440,25 45 171,16 95,22%

80195 Pozostała działalność 21 320,50 20 023,53 93,92%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 21 320,50 20 023,53 93,92%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 21 320,50 20 023,53 93,92%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 20 120,50 20 023,53 99,52%
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851 OCHRONA ZDROWIA 103 562,89 95 690,30 92,40%

85149 Programy polityki zdrowotnej 14 300,00 14 300,00 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 14 300,00 14 300,00 100,00%

   dotacje na zadania bieżące 14 300,00 14 300,00 100,00%

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 1 000,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 0,00 0,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 762,89 66 516,00 92,69%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 71 762,89 66 516,00 92,69%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 562,89 4 700,00 54,89%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 4 450,00 55,63%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 562,89 250,00 44,41%

   dotacje na zadania bieżące 63 200,00 61 816,00 97,81%

85195 Pozostała działalność 16 500,00 14 874,30 90,15%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 16 500,00 14 874,30 90,15%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 500,00 14 874,30 90,15%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 673 707,29 1 499 282,85 89,58%

85202 Domy pomocy społecznej 490 000,00 484 712,49 98,92%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 490 000,00 484 712,49 98,92%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 490 000,00 484 712,49 98,92%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 490 000,00 484 712,49 98,92%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 000,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 0,00 0,00%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

14 732,00 14 470,64 98,23%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 14 732,00 14 470,64 98,23%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14 732,00 14 470,64 98,23%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 14 732,00 14 470,64 98,23%

85214 Zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

162 208,00 115 606,36 71,27%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 162 208,00 115 606,36 71,27%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 220,00 217,00 98,64%
      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 220,00 217,00 98,64%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 988,00 115 389,36 71,23%
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85215 Dodatki mieszkaniowe 15 734,29 8 892,05 56,51%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 15 734,29 8 892,05 56,51%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7,45 6,67 89,53%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 7,45 6,67 89,53%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 726,84 8 885,38 56,50%

85216 Zasiłki stałe 175 097,00 168 700,35 96,35%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 175 097,00 168 700,35 96,35%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 310,00 1 307,37 99,80%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 310,00 1 307,37 99,80%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 173 787,00 167 392,98 96,32%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 584 927,00 570 954,84 97,61%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 584 927,00 570 954,84 97,61%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 579 777,00 568 028,09 97,97%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488 455,00 477 490,56 97,76%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 91 322,00 90 537,53 99,14%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 150,00 2 926,75 56,83%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 40 000,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 40 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 0,00 0,00%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 524,00 72 521,40 91,19%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 79 524,00 72 521,40 91,19%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 524,00 72 521,40 91,19%

85295 Pozostała działalność 109 485,00 63 424,72 57,93%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 109 485,00 63 424,72 57,93%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 85 985,00 47 231,99 54,93%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 75 985,00 47 231,99 62,16%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 500,00 16 192,73 68,91%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 347 829,73 300 819,97 86,48%

85401 Świetlice szkolne 316 704,73 283 954,37 89,66%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 316 704,73 283 954,37 89,66%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 296 214,73 267 460,21 90,29%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 354,48 255 627,37 89,90%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 11 860,25 11 832,84 99,77%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 490,00 16 494,16 80,50%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 040,00 15 177,60 75,74%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 20 040,00 15 177,60 75,74%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 040,00 15 177,60 75,74%
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85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9 000,00 1 000,00 11,11%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 9 000,00 1 000,00 11,11%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 1 000,00 11,11%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 085,00 688,00 33,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 085,00 688,00 33,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 085,00 688,00 33,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 2 085,00 688,00 33,00%

855 RODZINA 9 109 679,00 9 067 719,20 99,54%

85501 Świadczenie wychowawcze 6 585 414,00 6 575 949,55 99,86%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 6 585 414,00 6 575 949,55 99,86%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 65 891,02 59 514,64 90,32%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 928,27 46 928,27 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 18 962,75 12 586,37 66,37%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 519 522,98 6 516 434,91 99,95%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

2 147 982,00 2 122 059,52 98,79%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 147 982,00 2 122 059,52 98,79%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 223 966,05 216 905,33 96,85%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 627,06 207 198,71 98,37%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 13 338,99 9 706,62 72,77%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 924 015,95 1 905 154,19 99,02%

85503 Karta Dużej Rodziny 301,00 227,38 75,54%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 301,00 227,38 75,54%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 301,00 227,38 75,54%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 301,00 227,38 75,54%

85504 Wspieranie rodziny 250 011,00 243 947,23 97,57%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 250 011,00 243 947,23 97,57%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 28 111,00 27 047,23 96,22%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 665,00 25 601,23 96,01%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 446,00 1 446,00 100,00%

   dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 900,00 216 900,00 100,00%

85508 Rodziny zastepcze 108 262,00 108 253,45 99,99%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 108 262,00 108 253,45 99,99%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 108 262,00 108 253,45 99,99%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 108 262,00 108 253,45 99,99%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

17 709,00 17 282,07 97,59%
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w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 17 709,00 17 282,07 97,59%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 709,00 17 282,07 97,59%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 17 709,00 17 282,07 97,59%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 980 368,34 3 662 572,03 92,02%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 776 936,96 1 567 636,88 88,22%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 36 150,00 25 287,39 69,95%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000,00 25 287,39 84,29%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 25 287,39 84,29%

wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

6 150,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 1 740 786,96 1 542 349,49 88,60%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 740 786,96 1 542 349,49 88,60%

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorzadu  terytorialnego

341 786,96 326 187,86 95,44%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 615 355,24 1 566 196,11 96,96%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 1 615 355,24 1 566 196,11 96,96%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 615 355,24 1 566 196,11 96,96%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 000,00 69 486,34 87,96%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 536 355,24 1 496 709,77 97,42%

90003  Oczyszczanie miast i wsi 9 900,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 9 900,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 900,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 9 900,00 0,00 0,00%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 69 500,00 62 567,36 90,02%

 

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 69 500,00 62 567,36 90,02%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 69 500,00 62 567,36 90,02%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 69 500,00 62 567,36 90,02%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 326,22 16 084,42 44,28%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 10 000,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 26 326,22 16 084,42 61,10%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 326,22 16 084,42 61,10%

90013 Schroniska dla zwierząt 55 000,00 35 372,34 64,31%
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w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 55 000,00 35 372,34 64,31%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 000,00 35 372,34 64,31%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 35 372,34 64,31%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 390 000,00 389 753,96 99,94%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 390 000,00 389 753,96 99,94%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 390 000,00 389 753,96 99,94%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 390 000,00 389 753,96 99,94%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 542,52 5 436,12 98,08%

 

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 5 542,52 5 436,12 98,08%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 542,52 5 436,12 98,08%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 5 542,52 5 436,12 98,08%

90095 Pozostała działalność 21 807,40 19 524,84 89,53%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 18 807,40 16 941,84 90,08%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18 807,40 16 941,84 90,08%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 18 807,40 16 941,84 90,08%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 3 000,00 2 583,00 86,10%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000,00 2 583,00 86,10%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 535 052,00 525 392,00 98,19%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  263 873,71 263 873,71 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 263 873,71 263 873,71 100,00%

   dotacje na zadania bieżące 263 873,71 263 873,71 100,00%

92116 Biblioteki 254 878,29 254 878,29 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 254 878,29 254 878,29 100,00%

   dotacje na zadania bieżące 254 878,29 254 878,29 100,00%

92195 Pozostała działalność 16 300,00 6 640,00 40,74%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 16 300,00 6 640,00 40,74%

   dotacje na zadania bieżące 16 300,00 6 640,00 40,74%

926 KULTURA FIZYCZNA 173 519,00 134 717,36 77,64%

92601 Obiekty sportowe 83 419,00 54 376,85 65,19%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 83 419,00 54 376,85 65,19%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 83 419,00 54 376,85 65,19%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 600,00 10 456,66 48,41%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 61 819,00 43 920,19 71,05%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 100,00 80 340,51 89,17%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 90 100,00 80 340,51 89,17%

   dotacje na zadania bieżące 90 100,00 80 340,51 89,17%

RAZEM 34 111 444,11 31 361 878,18 91,94%
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Załacznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

Paragraf Nazwa Plan 
wykonanie                    

za 2020 rok 

% wykonania 

planu

Przychody budżetu 1 285 010,68 4 367 486,34 339,88%

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej

21 299,14 21 299,14 100,00%

- w tym na pokrycie deficytu 21 299,14 0,00 0,00%

§ 905 Przychody  jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków  pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów  i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach

5 743,64 5 743,64 100,00%

- w tym na pokrycie deficytu 5 743,64 0,00 0,00%

§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 674 260,76 2 279 665,16 338,10%

- w tym na pokrycie deficytu 674 260,76 0,00 0,00%

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych

82 857,24 82 857,24 100,00%

- w tym na pokrycie deficytu 82 857,24 0,00 0,00%

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 

w tym:

500 849,90 500 849,90 100,00%

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 500 849,90 500 849,90 100,00%

- w tym na pokrycie deficytu 500 849,90 0,00 0,00%

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 1 477 071,26

- w tym na pokrycie deficytu 0,00 0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  ZA  2020 ROK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załacznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 141 301,08 141 301,08 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 141 301,08 141 301,08 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

141 301,08 141 301,08 100,00%

 - pozostała dzialalność 141 301,08 141 301,08 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67 750,33 56 418,97 83,27%

w tym: dochody bieżące, w tym: 67 750,33 56 418,97 83,27%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

67 750,33 56 418,97 83,27%

- urzędy wojewódzkie 44 924,33 39 808,97 88,61%

- spis powszechny i inne 22 826,00 16 610,00 72,77%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

77 615,00 72 366,40 93,24%

w tym: dochody bieżące, w tym: 77 615,00 72 366,40 93,24%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

77 615,00 72 366,40 93,24%

 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 187,92 99,45%

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 257,00 63 334,48 94,17%

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie

8 158,00 6 844,00 83,89%

752 OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 0,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 300,00 0,00 0,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

300,00 0,00 0,00%

wykonanie                          

za  2020 rok 
Dział           nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów

plan                     

dochodów         

ogółem

% wykonania 

planu

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZADU TERYTORIALNEGO 

ODRĘBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU 

PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ   ZA  2020 ROK

I. DOCHODY 
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 - pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 440,25 45 171,16 95,22%

w tym: dochody bieżące, w tym: 47 440,25 45 171,16 95,22%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

47 440,25 45 171,16 95,22%

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

47 440,25 45 171,16 95,22%

852 POMOC SPOŁECZNA 380,74 340,19 89,35%

w tym: dochody bieżące, w tym: 380,74 340,19 89,35%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

380,74 340,19 89,35%

- dodatki mieszkaniowe 380,74 340,19 89,35%

855 RODZINA 8 957 036,00 8 930 190,63 99,70%

w tym: dochody bieżące, w tym: 8 957 036,00 8 930 190,63 99,70%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

2 381 622,00 2 357 891,33 99,00%

-  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 139 482,00 2 116 523,19 98,93%

-  Karta Dużej Rodziny 301,00 227,38 75,54%

- wspieranie rodziny 224 130,00 223 858,69 99,88%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

17 709,00 17 282,07 97,59%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

- świadczenie wychowawcze 6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

RAZEM 9 291 823,40 9 245 788,43 99,50%

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118,00 155,00 131,36%

wpływy z różnych opłat - za  udostępnianie  danych 118,00 155,00 131,36%

855 RODZINA 50 038,00 32 069,78 64,09%

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego 50 000,00 32 050,22 64,10%

wpływy z różnych opłat - za  wydanie duplikatu KDR 38,00 19,56 0,00%

RAZEM 50 156,00 32 224,78 64,25%

 Dział 
wykonanie                          

za  2020 rok 

% wykonania 

planu

plan   dochodów      

ogółem
nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów
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III. WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 141 301,08 141 301,08 100,00%

01095 Pozostała działalność 141 301,08 141 301,08 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 141 301,08 141 301,08 100,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 141 301,08 141 301,08 100,00%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 874,18 1 874,18 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 139 426,90 139 426,90 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67 750,33 56 418,97 83,27%

75011 Urzędy wojewódzkie 44 924,33 39 808,97 88,61%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 44 924,33 39 808,97 88,61%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 44 924,33 39 808,97 88,61%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 569,33 39 808,97 89,32%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 355,00 0,00 0,00%

75056 Spis powszechny i inne 22 826,00 16 610,00 72,77%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 22 826,00 16 610,00 72,77%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 986,00 270,00 27,38%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 986,00 270,00 27,38%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 840,00 16 340,00 74,82%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  

SĄDOWNICTWA

77 615,00 72 366,40 93,24%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

2 200,00 2 187,92 99,45%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 200,00 2 187,92 99,45%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 200,00 2 187,92 99,45%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 235,00 1 222,92 99,02%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 965,00 965,00 100,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67 257,00 63 334,48 94,17%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 67 257,00 63 334,48 94,17%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 057,00 26 934,48 92,70%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 367,53 19 915,44 97,78%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 8 689,47 7 019,04 80,78%

Dział           

Rozdz. 
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

% wykonania 

planu

wykonanie                          

za  2020 rok 

plan                     

wydatków            

ogółem
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   świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 200,00 36 400,00 95,29%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie

8 158,00 6 844,00 83,89%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 8 158,00 6 844,00 83,89%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 503,00 4 294,00 95,36%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 727,00 3 631,01 97,42%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 776,00 662,99 85,44%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 655,00 2 550,00 69,77%

752 OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 300,00 0,00 0,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300,00 0,00 0,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 440,25 45 171,16 95,22%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

47 440,25 45 171,16 95,22%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 47 440,25 45 171,16 95,22%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 440,25 45 171,16 95,22%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 47 440,25 45 171,16 95,22%

852 POMOC SPOŁECZNA 380,74 340,19 89,35%

85215 Dodatki mieszkaniowe 380,74 340,19 89,35%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 380,74 340,19 89,35%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7,45 6,67 89,53%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 7,45 6,67 89,53%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 373,29 333,52 89,35%

855 RODZINA 8 957 036,00 8 930 190,63 99,70%

85501 Świadczenie wychowawcze 6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 6 575 414,00 6 572 299,30 99,95%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 891,02 55 864,39 99,95%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 928,27 46 928,27 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 8 962,75 8 936,12 99,70%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 519 522,98 6 516 434,91 99,95%
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85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

2 139 482,00 2 116 523,19 98,93%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 2 139 482,00 2 116 523,19 98,93%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 215 466,05 211 369,00 98,10%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 627,06 207 198,71 98,37%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 4 838,99 4 170,29 86,18%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 924 015,95 1 905 154,19 99,02%

85503 Karta Dużej Rodziny 301,00 227,38 75,54%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 301,00 227,38 75,54%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 301,00 227,38 75,54%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 301,00 227,38 75,54%

85504 Wspieranie rodziny 224 130,00 223 858,69 99,88%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 224 130,00 223 858,69 99,88%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 230,00 6 958,69 96,25%

      wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 784,00 5 512,69 95,31%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 1 446,00 1 446,00 100,00%

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 900,00 216 900,00 100,00%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

17 709,00 17 282,07 97,59%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 17 709,00 17 282,07 97,59%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 709,00 17 282,07 97,59%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 17 709,00 17 282,07 97,59%

RAZEM 9 291 823,40 9 245 788,43 99,50%
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Załacznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 500,00 500,00 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

500,00 500,00 100,00%

- cmentarze 500,00 500,00 100,00%

RAZEM 500,00 500,00 100,00%

710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,00%

71035 Cmentarze 500,00 500,00 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 500,00 500,00 100,00%

   dotacje na zadania bieżące 500,00 500,00 100,00%

RAZEM 500,00 500,00 100,00%

Dział           

Rozdz. 

% wykonania 

planu

plan                     

wydatków      

ogółem

% wykonania 

planu

wykonanie                          

za  2020 rok 
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

II. WYDATKI

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów
wykonanie                          

za  2020 rok 

plan                     

dochodów       

ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA 

MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  ZA  2020 ROK

I. DOCHODY

Dział           
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Załacznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

80 900,00 80 900,00 100,00%

w tym: dochody bieżące, w tym: 900,00 900,00 100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

900,00 900,00 100,00%

 - obrona cywilna 900,00 900,00 100,00%

w tym: dochody majątkowe, w tym: 80 000,00 80 000,00 100,00%

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, w tym:

80 000,00 80 000,00 100,00%

- ochotnicze straże pożarne 80 000,00 80 000,00 100,00%

RAZEM 80 900,00 80 900,00 100,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 307 711,62 245 268,82 79,71%

60004 Lokalny transport zbiorowy 245 000,00 182 557,20 74,51%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 245 000,00 182 557,20 74,51%

   dotacje na zadania bieżące 245 000,00 182 557,20 74,51%

60014 Drogi publiczne powiatowe 62 711,62 62 711,62 100,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 62 711,62 62 711,62 100,00%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 711,62 62 711,62 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

80 900,00 80 900,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 80 000,00 100,00%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 80 000,00 80 000,00 100,00%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 80 000,00 100,00%

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan                     

wydatków      

ogółem

Dział           nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów

plan                     

dochodów       

ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W 

DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                             

ZA   2020 ROK

I. DOCHODY

% wykonania 

planu

wykonanie                          

za  2020 rok 

II. WYDATKI

% wykonania 

planu

wykonanie                          

za  2020 rok 

Dział           

Rozdz. 
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75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00%

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 900,00 900,00 100,00%

   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 900,00 900,00 100,00%

      wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 900,00 100,00%

851 OCHRONA ZDROWIA 16 500,00 14 874,30 90,15%

85195 Pozostała działalność 16 500,00 14 874,30 90,15%

w tym: wydatki majątkowe, w tym: 16 500,00 14 874,30 90,15%

   inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 500,00 14 874,30 90,15%

RAZEM 405 111,62 341 043,12 84,18%
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 Załącznik Nr 8 
do Zarządzenia 0050.78.2021 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 4 marca 2021 roku 

 

 

INFORMACJA 

o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 
 

1. Przysługujące Gminie prawo własności 

 
Własność gminy 
ogółem stan na 
31.12.2020 r. 

[ha]  

w tym:  
Użytki rolne 

[ha] 
Grunty leśne 

[ha] 
Grunty 

zabudowane i 
zurbanizowane 

[ha] 

Tereny 
komunikacyjne 

[ha] 

Użytki 
ekologiczne 

[ha] 

Grunty pod 
wodami 

[ha] 

Tereny 
różne 
[ha] 

245,6811 117,8210 22,6912 22,3690 79,9293 0 2,3143 0,5563 

 

 
W skład użytków rolnych wchodzą: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod 

stawami, grunty pod rowami. 

W skład gruntów leśnych wchodzą lasu oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. 

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny 

przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny 

komunikacyjne. 

W skład użytków gruntów pod wodami wchodzą: grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałymi w 

wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych oraz grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji 

wodnych. 

 

Zestawienie gruntów własności Gminy Nędza - stan na 31 grudnia 2020 roku 

Lp. 

Symbol 
Klasyfikacji 
Środka 
Trwałego 

Klasyfikacja środka trwałego 
Powierzchnia 
ogółem [ha] 

Grunty oddane w 
dzierżawę [ha] 

Grunty oddane 
w użytkowanie 
wieczyste [ha] 

Grunty oddane 
w użyczenie 
[ha] 

Grunty oddane 
w trwały 
zarząd [ha] 

Grunty oddane 
w inną niż 
wymienione 
formę 
władania 

1 0 GRUNTY 245,6811 52,6168 1,7002 8,0950 2,8048 0,0003 

2 01 UŻYTKI ROLNE 117,821 35,5366 0,3165 0,6141 0 0 

3 010 grunty orne 24,7055 9,2563 0,3086 0,0400 0 0 

4 011 sady 0,1500 0,1500 0 0 0 0 

5 012 łąki trwałe 22,7311 11,2780 0 0 0 0 

6 013 pastwiska trwałe 33,9375 7,7612 0,0079 0 0 0 

7 014 
grunty rolne 
zabudowane 0,0013 0 0 0 0 0 

8 015 grunty pod stawami 12,3670 3,6925 0 0 0 0 

9 016 grunty pod rowami 19,2711 0,2941 0 0 0 0 

10 017 

grunty zadrzewione 
i zakrzewione na 
użytkach rolnych 2,3794 2,0344 0 0 0 0 

11 018 nieużytki 2,2781 1,0701 0 0,5741 0 0 

12 02 GRUNTY LEŚNE 22,6912 10,1356 0 0 0 0 
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13 020 lasy 14,8515 7,0536 0 0 0 0 

14 021 
grunty zadrzewione 
i zakrzewione 7,8397 3,0820 0 0 0 0 

15 03 

GRUNTY 
ZABUDOWANE I 
ZURBANIZOWANE 22,3690 4,6149 1,3837 7,4809 2,8048 0 

16 030 
tereny 
mieszkaniowe 1,5433 0 0,1280 0 0,1250 0 

17 031 tereny przemysłowe 0,0102 0 0,5569 0 0,0102 0 

18 032 

inne tereny 

zabudowane 4,4169 0,0333 0,6199 0,6576 2,2351 0 

19 033 

zurbanizowane 
tereny 
niezabudowane lub 
w trakcie budowy 0,3259 0 0,0789 0 0 0 

20 034 
tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 9,2509 0 0 6,8233 0,4345 0 

21 035 użytki kopalne 6,8218 4,5816 0 0 0 0 

22 04 
TERENY 
KOMUNIKACYJNE 79,9293 0,0720 0 0 0 0,0003 

23 040 drogi 79,5170 0,0720 0 0 0 0,0003 

24 041 tereny kolejowe 0,0467 0 0 0 0 0 

25 042 
inne tereny 
komunikacyjne 0,3656 0 0 0 0 0 

26 043 

grunty 
przeznaczone pod 
budowę dróg 
publicznych lub linii 
kolejowych 0 0 0 0 0 0 

27 05 
UŻYTKI 
EKOLOGICZNE 0 0 0 0 0 0 

28 050 użytki ekologoczne 0 0 0 0 0 0 

29 06 
GRUNTY POD 
WODAMI 2,3143 2,1180 0 0 0 0 

30 060 

grunty pod 
morskimi wodami 
wewnętrznymi 0 0 0 0 0 0 

31 061 

grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
płynącymi 0,1963 0 0 0 0 0 

32 062 

grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi 2,1180 2,1180 0 0 0 0 

33 07 TERENY RÓŻNE 0,5563 0,1397 0 0 0 0 

34 070 tereny różne 0,5563 0,1397 0 0 0 0 

 

 

Zbiorczo mienie: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości brutto  (urząd gminy 

oraz samorządowe jednostki budżetowe) 

 

GRUPA 

ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH 

NAZWA GRUPY SROD KÓW TRWAŁYCH STAN NA 31.12.2020 

0 GRUNTY 20 118 769,71 

0-1 GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane  w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 
15 086,99 

1 
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UZYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE WLASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 

22 073 855,30 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3568D6BB-9C13-4C83-8ECD-50BA823E336C. Podpisany Strona 2



 

 

 

 

2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 35 014 661,39 

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 1 063 892,13 

4 MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 1 273 811,28 

5 MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 
249 804,48 

6 URZADZENIA TECHNICZNE 1 188 719,56 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 290 215,74 

8 
NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

403 351,97 

9 INWENTAZ ŻYWY 0,00 

 OGÓŁEM 81 692 168,55 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2020 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 288 173,84 

 

Zbiorczo mienie: pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi,  inwestycje rozpoczęte 

(środki trwałe w budowie) oraz zapasy  w wartości brutto  (urząd gminy oraz samorządowe jednostki 

budżetowe)  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2020 

 
POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE WRAZ  ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI * 

3 580 118,79 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE) 
6 688 600,22 

ZAPASY 
169 550,77 

*umorzone w całości 

 

Należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg  Rb-N na 31.12.2020 r.) 

wyniosły 1 950 676,68 zł, natomiast stan depozytów na żądanie  (urzędu gminy oraz samorządowych 

jednostek budżetowych- wg  Rb-N na 31.12.2020 r.) 6 103 685,40 zł. 

 

 

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, 

użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie 

 
Prawa 

majątkowe 
ogółem 

[ha]  

W tym: 

Grunty będące 
w dzierżawie 

[ha]  

Grunty oddane 
w użytkowanie 

wieczyste 
[ha]  

Grunty będące 
w użyczeniu 

[ha]  

Grunty będące we 
władaniu w innej 

formie, niż 
wymienione 

[ha] 
 

Grunty będące we władaniu 
gminy, których właścicielem 

jest Skarb Państwa 
[ha] 

 
 

1 2 3 4 5 6 

3,2795 0,5200 1,7002 0,4587 0 0,6006 

 

- Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa; Grunty będące w użyczeniu oraz 

Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione (kol. 2, 4, 5, 6) 
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-  Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (kol. 3) 
 
 

Nazwa obrębu Karta 
mapy 

Numer 
działki 

Klasoużytki Powierzchnia 
[m2] 

Numer KW podstawa władania przez gminę 

Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha]  

Górki Śląskie 1 216 ŁIV 506 

 

PsV 172 

678 36912 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Łęg 5 580/1 RIVb 704 

 

RIIIb 160 

864 16194 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 58/3 dr 155 155 11315 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 349/1 dr 40 40 17739 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 1646 dr 4 4 17777 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 54/5 dr 4 4 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 54/6 dr 1216 1216 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 55/1 dr 35 35 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 76/1 dr 245 245 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 4 1027/5 dr 170 170 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 4 1071/2 dr 112 112 18004 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 152/2 RVI 745 

 

PsIV 400 

1145 19409 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 311/2 dr 135 135 GL1R/00017739/8 wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 401/2 dr 75 75 28120 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Nędza 1 433/1 dr 1128 1128 28120 (Racibórz) wypis z rejestru gruntów 

Grunty będące w użyczeniu [ha]  

Nędza 1 304/2 dr 35 35  17659 (Racibórz) umowa użyczenia z dnia 31.03.2009 r., zawarta na 

czas nieoznaczony 

Zawada 

Książęca 

3 195 Bi 1544B-RIIIb 

4357dr 265S-

RIIIb 1683 

265 5549 (Racibórz) umowa użyczenia z dnia 01.10.2013 r. zawarta na 

okres 10 lat 

Górki Śląskie 1 211/7 Bi1475 158 21024 (Racibórz) umowa użyczenia z dnia 22.01.2015, zawarta na 

okres 10 lat 

Nędza 1 192/3 RVI 1020 40 GL1R/00019221/8 umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na 

czas nieoznaczony 

Nędza  1 192/4 RV 1400B-PsV 
900PsV 1100ŁV 

5200RVI 8190 

40 GL1R/00019221/8 umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na 
czas nieoznaczony 

Nędza 1 269/1 RVI 18 18 GL1R/00037760/0 umowa użyczenia z dnia 20.02.2018 r., zawarta na 
10 lat 

Turze 8 1370/1 dr 1775 1775 GL1R/00043249/7 umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 
10 lat 

Turze 8 1370/2 dr 642 642 GL1R/00035812/6 umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 
10 lat 

Nędza 1 29 RVI700 B510 7 GL1R/00052319/5  umowa użyczenia z dnia 28.09.2020 r. na czas 

nieoznaczony  

Babice 5 745/2 dr 1607 1607 GL1R/00052237/6 umowa użyczenia z dnia 12.07.2018 r., zawarta na 

3 lata 

Grunty będące w dzierżawie [ha]  

Szymocice 1 233/3 RV 5200 5200  29200 (Racibórz) umowa dzierżawy z dnia 08.10.2012 r., zawarta na 

okres 5 lat 

        Σ 1,5793 ha 
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- Zbiorczo inne niż własność prawa majątkowe  w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych: 

GRUPA 
ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 

NAZWA GRUPY SROD KÓW TRWAŁYCH STAN NA 31.12.2020 

0 GRUNTY 601 162,75 

1 
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UZYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE WLASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 

1 111 865,64 

2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 0,00 

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 0,00 

4 MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 30 009,40 

5 MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 
0,00 

6 URZADZENIA TECHNICZNE 10 499,28 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 0,00 

8 
NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

249 420,04 

9 INWENTAZ ŻYWY 0,00 

 OGÓŁEM 2 002 957,11 

 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 
[ha] 

 
Przedmiot umowy 

 
Podstawa nabycia 

 

 
Data upływu 
użytkowania 

 
działka nr 903/27 obręb Nędza o pow.0,0564 ha 

 
Akt notarialny Rep. A 

nr 3980/97 z dnia 
07.11.1997 r. 

 
22.01.2097 r. 

 
działka nr 677/4 obręb Zawada Ks. o pow.0,0820 ha 

 
Decyzja Zarządu 

Gminy Nędza z dnia 
08.11.1993 r. nr 
8224/104/82/93 

 
27.11.2092 r. 

 
działka nr 677/9  o pow.0,1624 ha oraz 677/10 obręb 
Zawada Ks. o pow.0,3755 ha 

 
Akt notarialny Rep. A 
nr 5958/2000 z dnia 

19.12.2000 r. 

 
07.01.2098 r. 

 
działka nr 660/8 obręb  Zawada Książęca o pow.0,0789 

ha 

 
Akt notarialny Rep. A 

nr 5299/2009 z dnia 
07.08.2009 r. 

 
07.06.2093 r. 

 
działka nr 675 obręb Babice o pow.0,1280 ha 

 
Akt notarialny Rep. A 

nr 1870/2010 

 
29.10.2095 r. 

 
Działki o łącznej powierzchni 0,8170 ha o nr: 
- 981 obrębu Nędza o pow. 0,4600 ha 
- 621/1 obrębu Nędza o pow. 0,0079 ha 
- 1270/1 obrębu Nędza o pow. 0,0763 ha 
- dz. 1186 obrębu Nędza o pow. 0,1662 ha 
- 385/4 obrębu Babice o pow. 0,0668 ha 
- 82/7 obrębu Górki Śl. o pow. 0,0097 ha 
- 121/3 obrębu Szymocice o pow. 0,0301 ha 

 
Akt notarialny Rep. A 
Nr 4086/2011 z dnia 

1.12.2011 r. 

 
01.12.2111 r. 

Σ 1,7002 ha 
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- Gmina posiada 3393 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego 

sp. z o.o. w Nędzy  po 500,00 zł (słownie pięćset złotych)  każdy, o łącznej wartości 1 696 500,00 zł 

(słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału 

zakładowego Spółki; 

- Gmina posiada 300 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A spółki pod firmą: „AGENCJA 

ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO REGIONU RACIBORSKIEGO” 

Spółka Akcyjna – 12 sierpnia 2008 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie wystąpienia ze 

spółki oraz zbycia przez Gminę Nędza akcji tej spółki 

 

 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego powstałe od dnia złożenia poprzedniej informacji  

 

 

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: środki trwałe- grunty  w zakresie powierzchni :  

 

GRUPA 
ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 

NAZWA GRUPY SRODKÓW TRWAŁYCH 
POWIERZCHNIA 

(ha) 

 
0 

 
GRUNTY - STAN NA 01.01.2020 

 

234,9943 

 
0 

 
GRUNTY - STAN NA 31.12.2020 

 

245,6811 
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Zbiorczo ZMIANY w mieniu: PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE NĘDZA PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW: 
Własność 

gminy 
ogółem [ha] 

 

w tym: 

 

01 - Użytki rolne [ha] 02 - Grunty leśne 
[ha] 

03 - Grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 

[ha] 

04 – Tereny 
komunikacyjne 

[ha] 

Do 2017: Użytki 

ekolog. 
[ha] 

05 – Użytki 
ekolog. [ha] 

 

Do 2017: 

Tereny  różne 
[ha] 

06 - Grunty 
pod wodami 

[ha] 

Do 2017: 

Nieużytki 
[ha] 

07 - Tereny  
różne 

[ha] 

Do 2017: 

Grunty pod 
wodami 

[ha] 

 

Rok 2020 

 

245,6811 117,8210 22,6912 22,3690 79,9293 0 2,3143 0,5563 

 
Rok 2019 

 

234,9943 108,1872 22,7447 21,8060 79,3858 0 2,3143 0,5563 
 

Różnica w stanie mienia w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynosi ogółem  10,6868 ha i wynika z: 
 

 9,6338 -0,0535 0,5630 0,5435 0 0 0 

  

Zmiana ust. KŚT z 011 na 034: -0,0837 

Łęg dz. 187 pow. 0,0837 KŚT 034 

   

Komunalizacja mienia: +10,1160 ha 
Ciechowice dz. 96 pow. 0,1687 ha KŚT 016 

Ciechowice dz.150 pow. 0,0333 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 158/2 pow. 0,1178 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 189 pow. 0,2796 ha KŚT 016 
Ciechowice dz. 196 pow. 0,0458 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 206 pow. 0,0733 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 210 pow. 0,0671 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 212 pow. 0,0648 ha KŚT 016 
Ciechowice dz. 224 pow. 0,0925 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 225 pow. 0,1142 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 226 pow. 0,0487 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 230 pow. 0,0631 ha KŚT 016 
Ciechowice dz. 308 pow. 0,0389 ha KŚT 016 

Zawada Ks. dz. 3/1 pow. 0,2200 ha KŚT 016 

Zawada Ks. dz. 6/1 pow. 0,2100 ha KŚT 016 

Zawada Ks. dz. 14 pow. 0,0400 ha KŚT 016 

Zawada Ks. dz. 15 pow. 0,0100 ha KŚT 016 
Babice dz. 17 pow. 0,0340 ha KŚT 016 

Babice dz. 74 pow. 0,0550 ha KŚT 016 

Babice dz. 110/2 pow. 0,0865 ha KŚT 016 

Babice dz. 149 pow. 0,1216 ha KŚT 016 
Babice dz. 153 pow. 0,0480 ha KŚT 016 

Babice dz. 364 pow. 0,0170 ha KŚT 016 

Babice dz. 376 pow. 0,0100 ha KŚT 016 

Babice dz. 384/2 pow. 0,1579 ha KŚT 016 
Babice dz. 397/3 pow. 0,0900 ha KŚT 016 

Babice dz. 473 pow. 0,0390 ha KŚT 016 

Babice dz. 510 pow. 0,0313 ha KŚT 016 

Babice dz. 592 pow. 0,0100 ha KŚT 016 

Babice dz. 595 pow. 0,0449 ha KŚT 016 
Babice dz. 600 pow. 0,0530 ha KŚT 016 

Babice dz. 1184 pow. 0,0334 ha KŚT 016 

Babice dz. 1188 pow. 0,0150 ha KŚT 016 

Babice dz. 1209 pow. 0,0458 ha KŚT 016 
Babice dz. 1221 pow. 0,0443 ha KŚT 016 

Górki Śl. dz. 213/3 pow. 0,0660 ha KŚT 010 

Nędza dz. 1523 pow. 0,0330 ha KŚT 016 

 

Komunalizacja: 

+0,0180  

Babice dz. 209/1 

pow. 0,0180 ha KŚT 
020 

 

Ubytek pow: -

0,0715 ha 
Babice dz.158/3 o 

0,0715 ha 

 

 

Podział geodezyjny: 

+0,2558 ha 

Babice dz. 739 pow. 

0,3689 KŚT 014 podział 
na dz. 739/1 pow. 0,1131 

ha KŚT 010 + dz.739/2 

pow. 0,1031 ha KŚT 030+ 

dz. 739/3 pow. 0,1527 ha 
KŚT 030 

 

Sprzedaż działek: -

0,0244 ha 
Nędza dz. 903/49 pow. 

0,0244 ha KŚT 033 

 

Zmiana ust. KŚT z 011 
na 034: +0,0837 

Łęg dz. 187 pow. 0,0837 

KŚT 034 

 

Komunalizacja:+0,2690  
Nędza dz. 1012/1 pow. 

0,0867 ha KŚT 030 

Babice dz. 713/1 pow. 

0,1823 ha KŚT 035 
 

Nowy pomiar - 

przybytek powierzchni: 

+0,0258 ha 
Babice dz.1080/6 o 

0,0058 ha KŚT 034 

Babice dz.1080/5 o 

0,0008 ha KŚT 034 

Babice dz.1050/1 o 
0,0173 ha KŚT 030 

Babice dz.843/2 o 0,0019 

ha KŚT 032 

 
Nowy pomiar - ubytek 

powierzchni:              -

0,0469 ha 

 

Sprzedaż działek:-

0,0009 ha 

Nędza dz. 903/48 

pow. 0,0009 ha KŚT 
040 

 

Komunalizacja 

mienia: +0,5354 ha 
Babice dz. 838 pow. 

0,1230 ha KŚT 040 

Nędza dz.422/1 pow. 

0,0577 ha KŚT 040 
Zawada Ks. dz. 326 

pow. 0,1100 ha KŚT 

040 

Ciechowice dz. 119 
pow. 0,1980 ha KŚT 

040 

Babice dz. 737 pow. 

0,0467 ha KŚT 041 

 
Darowizna: 

+0,0103 ha 

Zawada Ks. dz. 

250/13 pow. 0,0103 
ha KŚT 040 

 

Nowy pomiar - 

przybytek 
powierzchni: 

+0,0134 ha 

Babice dz.1164 o 

0,0134 ha KŚT 040 

 
Nowy pomiar - 

ubytek 

powierzchni:              

-0,0147 ha 
Nędza dz.843 o 

0,0147 ha KŚT 040 
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Nędza dz. 1526 pow. 0,0581 ha KŚT 016 

Nędza dz. 531 pow. 0,4490 ha KŚT 016 

Nędza dz. 875 pow. 0,0410 ha KŚT 016 

Nędza dz. 1007 pow. 0,1141 ha KŚT 016 
Nędza dz. 1061 pow. 0,2700 ha KŚT 016 

Nędza dz. 1282 pow. 0,0938 ha KŚT 016 

Nędza dz. 1290 pow. 0,2012 ha KŚT 016 

Nędza dz. 1382 pow. 0,0454 ha KŚT 016 
Babice dz. 1186 pow. 0,0706 ha KŚT 010 

Górki Śl. dz. 198/5 pow. 0,0749 ha KŚT 016 

Górki Śl. dz. 198/4 pow. 0,0052 ha KŚT 016 

Nędza dz. 980 pow. 0,0400 ha KŚT 016 
 

Babice dz. 363 pow. 0,0240 ha KŚT 012 

Babice dz. 368 pow. 0,1217 ha KŚT 012 

Babice dz. 373 pow. 0,0281 ha KŚT 012 

Babice dz. 614 pow. 0,2075 ha KŚT 012 
Babice dz. 1132 pow. 0,0236 ha KŚT 012 

Babice dz. 1137 pow. 0,0058 ha KŚT 012 

Babice dz. 552/1 pow. 0,1353 ha KŚT 013 

Babice dz. 573 pow. 0,1477 ha KŚT 013 
Babice dz. 715 pow. 0,0236 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 252 pow. 0,0514 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 287 pow. 0,0190 ha KŚT 016 

Ciechowice dz. 452 pow. 0,0066 ha KŚT 016 
Ciechowice dz. 475 pow. 0,0340 ha KŚT 016 

Łęg dz. 653/2 pow. 0,3202 ha KŚT 013 

Łęg dz. 828 pow. 0,9234 ha KŚT 012 

Babice dz. 73 pow. 0,0147 ha KŚT 013 
Babice dz. 719 pow. 0,0765 ha KŚT 016 

Babice dz. 788 pow. 0,2719 ha KŚT 016 

Babice dz. 825 pow. 0,0415 ha KŚT 016 

Babice dz. 834 pow. 0,0514 ha KŚT 016 

Babice dz. 928 pow. 0,1247 ha KŚT 016 
Babice dz. 1111 pow. 0,1964 ha KŚT 016 

Babice dz. 1128 pow. 0,0094 ha KŚT 016 

Babice dz. 1133 pow. 0,0543 ha KŚT 016 

Babice dz. 1152 pow. 0,0557 ha KŚT 016 
Babice dz. 1208 pow. 0,0565 ha KŚT 012 

Babice dz. 1215 pow. 0,0175 ha KŚT 016 

Babice dz. 1220 pow. 0,0808 ha KŚT 016 

Babice dz. 40/2 pow. 0,3840 ha KŚT 016 
Babice dz. 927 pow. 0,1700 ha KŚT 012 

Nędza dz. 619 pow. 0,5370 ha KŚT 016 

Nędza dz. 204/8 pow. 0,0052 ha KŚT 016 

Babice dz. 209/2 pow. 0,3226 ha KŚT 013 

Babice dz. 212 pow. 0,0838 ha KŚT 013 
Babice dz. 688 pow. 0,2250 ha KŚT 013 

Babice dz. 713/2 pow. 1,0784 ha KŚT 013 

 

Podział geodezyjny: -0,2558 ha wraz z przybytkiem 
powierzchni o + 0,0018 ha 

Babice dz. 739 pow. 0,3689 KŚT 014 podział na dz. 

739/1 pow. 0,1131 ha KŚT 010 + dz.739/2 pow. 0,1031 

ha KŚT 030+ dz. 739/3 pow. 0,1527 ha KŚT 030 
 

Darowizna: +0,0005 ha 

Ciechowice dz. 22/4 pow. 0,0005 ha KŚT 018 

 
Sprzedaż działek: -0,0324 ha 

Nędza dz. 899/17 pow. 0,0164 ha KŚT 013 

Nędza dz. 900/14 pow. 0,0160 ha KŚT 013 

 

 
Nowy pomiar - przybytek powierzchni: +0,2003 ha 

Babice dz. 771 o 0,0060 ha KŚT 013 

Babice dz.385/2 o 0,0023 

ha KŚT 035 

Babice dz.687 o 0,0045 ha 

KŚT 035 
Babice dz.905 o 0,0137 ha 

KŚT 030 

Babice dz.677 o 0,0264 ha 

KŚT 030 
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Babice dz. 769 o 0,0091 ha KŚT 012 

Babice dz. 698 o 0,0304 ha KŚT 017 

Babice dz. 697 o 0,0163 ha KŚT 015 

Babice dz. 695 o 0,0733 ha KŚT 015 
Babice dz. 693 o 0,0199 ha KŚT 015 

Babice dz. 691 o 0,0074 ha KŚT 015 

Babice dz. 690 o 0,0157 ha KŚT 015 

Babice dz. 689 o 0,0045 ha KŚT 015 
Babice dz. 686 o 0,0049 ha KŚT 015 

Babice dz. 1191 o 0,0009 ha KŚT 016 

Babice dz. 9 o 0,0119 ha KŚT 016 

 
Nowy pomiar - ubytek powierzchni:              -0,3129 ha 

Babice dz. 29 o 0,0064 ha KŚT 016 

Babice dz. 384/1 o 0,0925 ha KŚT 016 

Babice dz. 772 o 0,0648 ha KŚT 013 

Babice dz. 770 o 0,0043 ha KŚT 013 
Babice dz. 768 o 0,0254 ha KŚT 013 

Babice dz. 767 o 0,0062 ha KŚT 012 

Babice dz. 694/1 o 0,0044 ha KŚT 015 

Babice dz. 696 o 0,1089 ha KŚT 010 
 

 
 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3568D6BB-9C13-4C83-8ECD-50BA823E336C. Podpisany Strona 9



 

 

 

 

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: środki trwałe  oraz wartości niematerialne i prawne w wartości 

brutto  (urząd gminy oraz  samorządowe jednostki organizacyjne) 

 

GRUPA 
ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 

NAZWA GRUPY SRODKÓW TRWAŁYCH 
STAN NA 

01.01.2020 

ZWIĘKSZENIA 

W OKRESIE 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

ZMNIEJSZENIA 

W OKRESIE 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

STAN NA 

31.12.2020 

0 GRUNTY 19 575 434,28 916 116,02 372 780,59 20 118 769,71 

0-1 
GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane  w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom 

15 086,99 0,00 0,00 15 086,99 

1 

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE 

PRAWO DO LOKALU UZYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE WLASNOŚCIOWE PRAWO DO 
LOKALU MIESZKALNEGO 

17 783 180,18 4 291 175,12 500,00 22 073 855,30 

2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 33 519 544,99 1 498 019,40 2 903,00 35 014 661,39 

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 948 889,58 115 002,55 0,00 1 063 892,13 

4 
MASZYNY, URZADZENIA I APARATY 
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 

270 145,77 1 047 849,51 44 184,00 1 273 811,28 

5 
MASZYNY, URZADZENIA I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 
249 804,48 0,00 0,00 249 804,48 

6 URZADZENIA TECHNICZNE 487 416,92 701 302,64 0,00 1 188 719,56 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 290 215,74 0,00 0,00 290 215,74 

8 
NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I 
WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

403 351,97 0,00 0,00 403 351,97 

9 INWENTAZ ŻYWY 0 0 0,00 0,00 

 OGÓŁEM 73 543 070,90 8 569 465,24 420 367,59 81 692 168,55 

 

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
STAN NA 

01.01.2020 

ZWIĘKSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

ZMNIEJSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

STAN NA 

31.12.2020 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 281 868,83 21 945,04 15 640,03 288 173,84 

 

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: : pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi,  

inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy  w wartości brutto (urząd gminy oraz 

samorządowe jednostki budżetowe)  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
STAN NA 

01.01.2020 

ZWIĘKSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

ZMNIEJSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

STAN NA 

31.12.2020 

POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE WRAZ Z ZBIORAMI 
BIBLIOTECZNYMI 

3 354 911,02 337 367,71 112 159,94 3 580 118,79 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) 12 862 669,97 2 223 687,68 8 397 757,43 6 688 600,22 

ZAPASY 296 957,69 524 667,95 652 074,87 169 550,77 
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Zmiany w zakresie należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - wg  

Rb-N) na 31.12.2019 r. – 1 972 835,67 zł na 31.12.2020 r. – 1 950 676,68 zł, natomiast stan 

depozytów na żądanie Gminy  na  31.12.2019 r. – 3 686 164,87 zł, natomiast na 31.12.2020 r. – 

6 103 685,40 zł 

 

 

Zbiorczo ZMIANY w innych niż  własność prawach majątkowych, w tym w szczególności 

ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje 

oraz posiadanie 

 

Prawa 

majątkow

e ogółem 
[ha] 

 

Grunty będące w 

dzierżawie 

[ha] 

 

Grunty oddane w 

użytkowanie wieczyste 

[ha] 

 

Grunty będące w 

użyczeniu 

[ha] 

 

Grunty będące we 

władaniu w innej 

formie, niż 

wymienione 
[ha] 

 

Grunty będące we 

władaniu gminy, 

których właścicielem 

jest Skarb Państwa 
[ha] 

 

 

 

Rok 2020 
 

3,2795 0,5200 1,7002 0,4587 0 0,6006 

 

Rok 2019 

 

4,2507 0,5200 1,7002 1,3199 0 0,7106 

∑  
 

Różnica w prawach majątkowych w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi -0,9712 ha i wynika z: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

0 0 -0,8612 0 -0,1100 

  Wygaśnięcie 

umów: 
Ciechowice dz.20/4 

pow.0,3707 ha 

Ciechowice dz.19/2 

pow.0,1367 ha 
Babice dz.880 

pow.0,2070 ha 

Babice dz.202 

pow.0,1475 ha 

 
Zawarcie nowych 

umów: 

Nędza dz.29 

pow.0,0007 ha 

 Komunalizacja: 

Zawada Ks. dz. 326 pow. 
0,1100 ha KŚT 040 
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Zbiorczo ZMIANY w innych niż  własność prawach majątkowych, w zakresie środków trwałych i 

pozostałych środków trwałych:  

GRUPA 
ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 

NAZWA GRUPY SRODKÓW TRWAŁYCH 
STAN NA 

01.01.2020 

ZWIĘKSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

ZMNIEJSZENIA 
W OKRESIE 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

STAN NA 

31.12.2020 

0 GRUNTY 681 817,79 137 264,16 217 919,20 601 162,75 

1 

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE 
PRAWO DO LOKALU UZYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE WLASNOŚCIOWE PRAWO DO 
LOKALU MIESZKALNEGO 

0,00 1 111 865,64 0,00 1 111 865,64 

2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
MASZYNY, URZADZENIA I APARATY 
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 34 193,40 0,00 4 184,00 30 009,40 

5 
MASZYNY, URZADZENIA I APARATY 
SPECJALISTYCZNE 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 URZADZENIA TECHNICZNE 10 499,28 0,00 0,00 10 499,28 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I 
WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

140 635,14 129 204,40 20 419,50 249 420,04 

9 INWENTAZ ŻYWY 0 0 0,00 0,00 

 OGÓŁEM 867 145,61 1 378 334,20 242 522,70 2 002 957,11 

 

 

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Nędza z tytułu wykonywania prawa własności i 

innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania - od dnia 1.01.2020-

31.12.2020 r. : 

 
✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich – 3 545,52 zł; 

 

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  - dochody z dzierżawy gruntów – 67 913,17 zł; 

 

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  - czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 113 487,94 zł; 

 

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych – 44 406,54 zł; 

 

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą – 12 130,21 zł; 
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✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego – 3 721,88 zł; 

 

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  

podobnym charakterze – dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych – 1 756,30 zł; 

 

✓ wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali  mieszkalnych – 57 314,79 zł; 

 

✓ wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali  użytkowych – 24 556,44 zł; 

 

✓ wpływy z usług - składniki mediów  z najmu mienia oświatowego – 17 180,18 zł; 

 

✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości – 18 581,24 zł; 

 

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 249,20 zł; 

 

✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 623,31 zł. 

 

 

5.   Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia  

 

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własności o                   

10,6868 ha.  

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na 

dzień 31.12.2020  r. zabezpieczone są hipoteką przymusową:  

-  zaległości podatkowe na kwotę 207 883,75 zł ( zaległość główna wraz z wpisanymi 

odsetkami) 

-  wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności  na kwotę 11 488,00 zł. 

 

Natomiast na dzień 31.12.2020 r. hipoteką umowną zabezpieczono należności z tytułu zapłaty 

reszty ceny sprzedaży działek wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 37 000,00 zł. 
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Załacznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.78.2021

Wójta Gminy Nędza

z dnia  4 marca 2021 r. 

Dział 921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

plan                          

ogółem

wykonanie                        

za 2020 rok 

% wykonania 

planu

I. PRZYCHODY 470 940,41 470 940,41 100,00%

Przychody operacyjne 8 724,73 8 724,73 100,00%

Przychody z prowadzonej działalności 76 964,22 76 964,22 100,00%

Dotacje z budzetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

263 873,71 263 873,71 100,00%

Dotacja z programu: Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 30 000,00 30 000,00 100,00%

Dotacja celowa z  budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 

GKRPA

12 000,00 12 000,00 100,00%

Przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu  p.n. „Być fit, 

być zdrowym – nawiązanie współpracy między GCK w Nędzy i 

Gminą Velke Hostice” z Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska - Polska

79 377,75 79 377,75 100,00%

II. KOSZTY 394 702,58 394 702,58 100,00%

Koszty, w tym: 394 702,58 394 702,58 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z dotacji) 189 645,10 189 645,10 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z środków własnych) 57 951,32 57 951,32 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z GPRPA) 2 648,00 2 648,00 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z dotacji  Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2020)

13 683,17 13 683,17 100,00%

Płatności odsetkowe wynikajace z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00

Zakup towarów i usług ( z dotacji) 73 138,27 73 138,27 100,00%

Zakup towarów i usług ( z środków własnych) 30 877,55 30 877,55 100,00%

Zakup towarów i usług ( zdotacji GPRPA) 9 352,00 9 352,00 100,00%

wyszczególnienie

1.   INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI 

KULTURY  ZA  2020 ROK
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Zakup towarów i usług ( z dotacji  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 

2020) 

16 316,83 16 316,83 100,00%

Pozostałe ( z dotacji) 1 090,34 1 090,34 100,00%

Pozostałe ( z środków własnych) 0,00 0,00

Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00

Środki  przyznane innym podmiotom 0,00 0,00

Wynik finansowy (przychody minus koszty) 76 237,83 76 237,83

stan należności 

na poczatek okresu 235,58 235,58

na koniec okresu 311,29 311,29

stan zobowiązań 

na poczatek okresu 82 857,24 82 857,24

na koniec okresu 320,00 320,00

stan środków pieniężnych 

na poczatek okresu 10 780,08 10 780,08

na koniec okresu 4 404,96 4 404,96

- przychody z prowadzonej działalności  w kwocie 76 964,22 zł na plan 76 964,22  zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- przychody operacyjne  w kwocie 8 724,73zł na plan 8 724,73 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. 

- zakup towarów i usług w kwocie 129 684,65 zł, na plan 129 684,65 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;

-pozostałe w kwocie 1 090,34 zł na plan 1 090,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł  4 404,96 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 10 780,08 zł 

- przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu  p.n. „Być fit, być zdrowym – nawiązanie współpracy między GCK w 

Nędzy i Gminą Velke Hostice” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska wykonanio w 

kwocie  79 377,75 zł  na plan 79 377,75 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie 470 940,41 zł na plan 

470 940,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- dotacje z budzetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa)  wykonano w kwocie                                                         

263 873,71 zł  na plan  263 873,71  zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu  p.n. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020" wykonanio w kwocie   

30 000,00 zł  na plan 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 263 927,59 zł na plan 263 927,59 zł, co stanowi 100,00 % wykonania                

planu;

- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 12 000,00 zł na plan 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie 394 702,58 zł na plan  394 

702,58 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w  Nędzy stanowią:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3568D6BB-9C13-4C83-8ECD-50BA823E336C. Podpisany Strona 2



Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.:

1. należności: 311,29 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

2. zobowiązania:  320,00 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

Dział 921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116      Biblioteki  

plan                          

ogółem

wykonanie                 

za 2020 rok 

% wykonania 

planu

I. PRZYCHODY 286 765,60 286 765,60 100,00%

Przychody z prowadzonej działalności 2 800,00 2 800,00 100,00%

Dotacje z budzetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

254 878,29 254 878,29 100,00%

Dotacje z programu: Biblioteka Narodowa 4 000,00 4 000,00 100,00%

Pozostałe przychody operacyjne 23 087,31 23 087,31 100,00%

Dotacja celowa z  budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 

GKRPA

2 000,00 2 000,00 100,00%

II. KOSZTY 287 943,27 287 943,27 100,00%

Koszty, w tym: 287 943,27 287 943,27 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z dotacji) 220 050,29 220 050,29 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z GPRPA) 550,00 550,00 100,00%

Płatności odsetkowe wynikajace z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00

Zakup towarów i usług (z środków własnych) 20 572,98 20 572,98 100,00%

Zakup towarów i usług (z dotacji) 34 828,00 34 828,00 100,00%

Zakup towarów i usług ( z dotacji GPRPA) 1 450,00 1 450,00 100,00%

Zakup towarów i usług ( z dotacji Biblioteka Narodowa ) 4 000,00 4 000,00 100,00%

Pozostałe ( z dotacji) 0,00 0,00

Pozostałe ( z środków własnych) 6 492,00 6 492,00 100,00%

Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00

wyszczególnienie

2.   INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY 
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Środki  przyznane innym podmiotom 0,00 0,00

Wynik finansowy (przychody minus koszty) -1 177,67 -1 177,67

stan należności 

na poczatek okresu 0,00 0,00

na koniec okresu 2,00 2,00

stan zobowiązań 

na poczatek okresu 2 051,20 2 051,20

na koniec okresu 262,31 262,31

stan środków pieniężnych 

na poczatek okresu 2 367,16 2 367,16

na koniec okresu 923,60 923,60

- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 800,00 zł na plan 2 800,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- pozostałe przychody opracyjne w kwocie 23 087,31 zł na plan 23 087,31zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- zakup towarów i usług w kwocie  60 850,98 zł , na plan 60 850,98 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

-pozostałe w kwocie  6 492,00 zł na plan 6 492,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.:

1. należności:  2,00 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

2. zobowiązania: 262,31 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

- dotacje z programu "Biblioteka Narodowa"  w kwocie   4 000,00 zł  na plan 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania 

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 923,60 zł.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wykonano w kwocie  286 765,60 zł na 

plan 286 765,60 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budzetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego  w kwocie                                                              

254 878,29 zł  na plan 254 878,29 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 220 600,29 zł na plan 220 600,29 zł, co stanowi 100,00 % wykonania                

planu;

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 2 367,16 zł.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wykonano w kwocie 287 943,27 zł na plan 

287 943,27 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 2 000,00 zł na plan 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej im. 

Powstańców Śląskich w Nędzy w roku szkolnym 2019/2020. 

 

1. LICZBA ODZIAŁÓW, LICZEBNOŚĆ UCZNÓW 

 

 

 

Rok szkolny 

 

2019/2020 

 

18 oddziałów 

 

342 ucz. 

Szkoła Podstawowa 

Ia 13 

Ib 15 

IIa 14 

IIb 14 

IIIa 18 

IIIb 17 

IVa 18 

Va 24 

Vb 22 

Vc 23 

VIa 21 

VIb 21 

VIc 21 

VIIa 19 

VIIb 18 

VIIc 15 

VIIIa 24 

VIIIb 25 

RAZEM SP 342 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. LICZBA UCZNIÓW DOWOŻONYCH:146 

3. LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY: 117 zapisanych + 40 

korzystających doraźnie 

4. LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI: 133 uczniów (125 

pełnopłatnych, 8 refundowanych przez GOPS)  

5. LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ: 85 

uczniów 

6. LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ LOGOPEDY: 40 

7. LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM:  2 

8. ZAJĘCIA EDYKACYJNE WYNIKAJĄCE Z INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA NA 

PODSTAWIE IPET-u: 3 

9. WYNIKI KLASYFIKACJI  ROCZNEJ 

Liczba 
uczniów 

Klasyfikowanych Nieklasyfikow
anych Promowani Niepromowani Ukończyło szk. 

SP 342 
0 

293 0 49 

Razem 342 
0 

293 0 49 

 

 

10. WYNIKI EGZAMUNU ÓSMOKLASISTY - piszących 49 uczniów klas VIII  

 
Język polski 

Zasięg Wynik 

Kraj 59 

Województwo 59,29 

Powiat raciborski 57,65 

Szkoła 2019 52,94 

Szkoła 2020 54,70 

 
Matematyka 

Zasięg Wynik 

Kraj 46 

Województwo 45,67 

Powiat raciborski 43,30 

Szkoła 2019 40,98 

Szkoła 2020 36,48 

 
 
 



 

 

Język angielski 

Zasięg Wynik 

Kraj 54 

Województwo 55,24 

Powiat raciborski 53,26 

Szkoła 2019 57,60 

Szkoła 2020 46,89 

 
Język niemiecki 

Zasięg 
 

Wynik 

Kraj 45 

Województwo 48,46 

Powiat raciborski 51,83 

Szkoła 2019 57,25 

Szkoła 2020 71,00 

 
 

Skala staninowa – 2020r.  

Stanin  Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 
 

1 
najniższy 

8-39 11-25 14-26 14-20 

2 
b. niski 

40-47 26-31 27-33 21-29 

3 
 niski 

48-52 
 

32-36 34-39 30-33 

4 
 n. średni 

53-56 37-41 40-46 34-39 

5 
średni 

57-60 42-46 47-53 40-45 

      

6  
w. średni 

61-64 47-51  54-60 46-51 

     

7 
wysoki 

65-68 52-57 61-68 52-61 

8 
b. wysoki 

69-73 58-66 69-80 62-71 

9 
najwyższy 

74-89 67-95 81-98 72-98 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. SUKCESY UCZNIÓW 

I PÓŁROCZE 

Nazwa konkursu Zasięg konkursu Dane ucznia/uczniów 

 

Konkurs plastyczny „Hej 

Przygodo” 

 

ogólnopolski 

- Anna Stefunyn – I m. w kat. 

praca rodzinna 

- Jakub Komor – wyróżnienie  

w kat. ilustracja 

- Natan Syrnik – wyróżnienie  

w kat. kukiełka 

- Franciszek Jankowski – 

wyróżnienie 

- Blanka  Mrohs – wyróżnienie 

 w kat. ilustracja 

 

 

Konkurs plastyczny 

„Mikrokosmos” 

 

powiatowy 

- Anna Stefunyn – wyróżnienie 

- Łukasz Gołyszny – 

wyróżnienie 

- Agata Achtelik kl. III – 

nagroda główna 

Konkurs plastyczny 

„Miniatura  

Bożonarodzeniowa w 

Kartkach Świątecznych i 

Ceramice – Boże Narodzenie 

za 100 lat” 

 

ogólnopolski 

- Agata Achtelik  – II m. 

- Franciszek Radaj kl. III  - III 

m. 

„Wyskocz polatać z klasą” 

 

ogólnopolski Klasa III a  - nagroda główna 

 

Powiatowy konkurs 

plastyczny „Bombka” 

 

powiatowy 

- Martyna Adamczyk kl. III – 

wyróżnienie 

- Amelia Marondel kl. III - 

wyróżnienie 

 

Ogólnopolski Konkurs 

Literacki „Moja bajka z 

Bratkiem” 

 

ogólnopolski 

Miłosz Piwnik, Szymon Solich 

(kl. IIIa), Maria Gwóźdź, 

Szymon Bombała (kl. IIb) – 

nagroda główna 

  

ogólnopolski 

Anna Scholtys – 

zakwalifikowana do II etapu 

(wyniki w lutym 2020) 



 

 

„Matematyczny 

Wszechświat” 

XIII Powiatowy Festiwal 

Twórczości Artystycznej  

w Raciborzu – konkurs 

recytatorski 

powiatowy Emilia Płotek kl. VII - 

wyróżnienie 

Międzyszkolny Przegląd 

Widowisk 

Bożonarodzeniowych  

w Gliwicach 

regionalny (woj. 

śląskie i 

opolskie) 

szkolne koło teatralno – 

kabaretowe – I miejsce 

Powiatowy Przegląd 

Widowisk 

Bożonarodzeniowych  

w Raciborzu 

powiatowy szkolne koło teatralno – 

kabaretowe – I miejsce 

Halowy turniej piłki nożnej 

chłopców 

powiatowy W. Gawron, A. Knura, G. Heizig, 

M. Pędzich, F. Kubów, M. 

Gwóźdź, K. Kałus – I miejsce 

„Z podwórka na stadion” – 

turniej piłki nożnej o Puchar 

Tymbarku 

powiatowy Sz. Porwoł, J. Depta, A. Depta,  

A. Balwoluk, J. Porwoł,  

Ł. Gołyszny, P. Paszek – III 

miejsce 

II PÓŁROCZE 

KONKURSY NA KTÓRE ZOSTALI ZGŁOSZENI UCZNIOWIE ZOSTAŁY ODWOŁANE PRZEZ PANDEMIĘ.  

KLASY I-III SP 

Anna Stefunyn 
Maja Sienkiewicz 

Wyróżnienie – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja 
Walentynka”  

Agata Achtelik 
Tymoteusz Depta 

Laureat – 75 lat Świerszczyka, Świerszczykowa pisanka – 
konkurs ogólnopolski 

Lena Lipczyńska 
Maja Walochnik  
Martna Adamczyk 
Franciszek Radaj 
Julia Żurek 

Laureat – 75 lat Świerszczyka, Kocie marzenie – konkurs 
ogólnopolski 

Martyna Adamczyk II miejsce – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Walentynka” 

Agata Achtelik III miejsce – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Walentynka” 

Maja Walochnik 
Nagroda Specjalna – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja 
Walentynka” 

Agata Achtelik 
III miejsce – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Z przyrodą za 
pan brat” 

Maja Walochnik I miejsce – Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret Pani Zimy” 



 

 

Magdalena Śmieszek 
Agata Achtelik 

wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret Pani 
Zimy” 

Amelia Marondel 
Nagroda Specjalna - Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret 
Pani Zimy” 

Agata Achtelik 
I miejsce - Ogólnopolski Konkurs na Kartkę Świąteczną z okazji 
Wielkanocy 

Franciszek Radaj 
Martyna Adamczyk 
Maja Walochnik kl 

Wyróżnienie - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kocie 
marzenia" 

Tymoteusz Depta 
Agata Achtelik 

Wyróżnienie - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
"Świerszczykowa pisanka" 

Agata Achtelik 
 I miejsce - Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanocna 
ozdoba" 

Amelia Marondel 
II miejsce - Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanocna 
ozdoba" 

Maja Walochnik 
III miejsce - Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanocna 
ozdoba" 

Martyna Adamczyk 
XXIV Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto "Życie bajką jest" z 
tematem przewodnim "Bajkowe Czary- Mary" 

Krystyna Walenko 
Wyróżnienie - Gminny konkurs fotograficzny "Kulturalne 
marzenia" 

Agata Achtelik 
I miejsce - X Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na 
wsi: Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" 

Olivia Forysz 
Wyróżnienie - XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Twórczości Plastycznej "Świat w oczach najmłodszych- Kosmos 
pełen tajemnic" 

Amelia Sperka 
wyróżnienie - Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja 
Walentynka” 

Lena Lipczyńska 
laureatka - Ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany 
przez czasopismo „Świerszczyk” 

KLASY IV-VIII SP 

Wiktor Gawron 
Adam Knura 
Grzehorz Heizig 
Marek Pędzich 
Filip Kubów 
Mariusz Gwóźdź 
Krzysztof Kałus 

I. miejsce – Halowy turniej piłki nożnej - chłopców  - 
powiat 

Szymon Porwoł 
Jakub Depta 
Aleksander Depta 
Adrian Bolwoluk 
Porwoł Jakub 
Gołyszny Łukasz 
Paszek Paweł 

III.   miejsce – Turniej piłki nożnej z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku 



 

 

Szymik Denis 
Kubów Filip 

I. Powiatowy turniej tenisa stołowego 

Helena Szopa 
5. miejsce w powiacie i 21. miejsce w regionie katowickim 
Międzynarodowy Konkursu Kangur Matematyczny 

Milena Krentosz 
7. miejsce w powiacie i 24. miejsce w regionie katowickim 
Międzynarodowy Konkursu Kangur Matematyczny 

Helena Szopa 
Wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Niemieckich 

Julia Żurek 
laureatka  - Konkurs plastyczny „Kocie marzenia” 

Julia Żurek Wyróżnienie - Konkurs plastyczny „Moja walentynka” 

Julia Żurek laureatka - Konkurs fotograficzny „Kulturalne marzenia” 

 

12. PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE 

➢ INSPIRUJĘ DO NAUKI. JAK STWORZYĆ AUTORSKI CYKL LEKCJI? 
➢ „ŚNIADANIE DAJE MOC” 
➢ „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” 
➢ WYJĄTKOWA PSZCZOŁA 
➢ AKADEMIA LEŚNA. JAK TROPIĆ ŚLADY PO PRZYRODZIE? 
➢ LEPSZA SZKOŁA 
➢ KOMPONENTY MLECZNE I OWOCOWO WARZYWNE 
➢ FLUORYZACJA ZĘBÓW 
➢ INSTAL. LING 
➢ TRZYMAJ FORMĘ 
➢ Ogólnopolski program  dot. zdrowego stylu życia „Zdrowo jem, więcej wiem” 

➢ Ogólnopolski program fundacji Uniwersytet dzieci „Inspiruję do nauki.  

Jak   stworzyć autorski cykl lekcji?” 

➢ Program Edukacyjny „Trzymaj formę”, „Twoja krew – moje życie” 

➢ GWO Lepsza szkoła 

➢ Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śniadanie daje moc” 

➢ Ratujemy i uczymy ratować 

➢ Fluoryzacja zębów 

➢ Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie? 

➢ Ogólnopolski Program Edukacyjny „Muzyka. Do czego nas inspirują dźwięki?” 

➢ Ogólnopolski Program Edukacyjny „Nie dla smogu” 

➢ Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Lepsza szkoła” 

➢ „Dzieciaki do rakiet” – propagowanie aktywności fizycznej w kreatywny sposób 

➢ Międzynarodowy Projekt Godzina Kodowania 2019  

➢ Ogólnopolski program „Pozytywna uwaga” 



 

 

➢ Komponenty mleczne i owocowo-warzywne – „Warzywa i owoce w szkole”, 

„Szklanka mleka” 

 
 

13. KONKURSY ORGANIZOWANE W SZKOLE 

➢ Szkolny konkurs plastyczny  na najciekawszą  prezentację o Józefie Klemensie 

Piłsudskim 

➢ „Gdzie mieszka Mikołaj?” 

➢ Żywa Rzeźba – konkurs plastyczny 

➢ Szkolne i powiatowe zawody sportowe w  piłce nożnej 

➢ Szkolny Turniej piłkarzyków stołowych 

➢ Szkolny konkurs matematyczny Superintelekt dla klas 4,5 i 6 

➢ KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLAS I-III 
➢ MATEMATYCZNA PISANKA ( W FORMIE ZDALNEJ) 
➢ CHOMIKUJ BATERIE 
➢ KONKURS KROSZONKARSKI ZASIĘG REGIONALNY – ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY, ODWOŁANY Z POWODY 

PANDEMII.  
➢ KONKURS MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY I MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY – ODWOŁANY Z 

POWODU PANDEMII 
➢ „MEIN COMICSTRIP” – OGŁOSZENIE KONKURSU. KONKURS ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY PO 

POWROCIE DO SZKOŁY 
➢ TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH 
➢ SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III 
➢ KLASOWY KONKURS „MOJA WALENTYNKA” 
➢ KLASOWY KONKURS „PORTRET PANI ZIMY” 
➢ SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV SP VI SP 
➢ KLASOWY MISTRZ INTERPUNKCJI 
➢ KONKURS JĘZYKOWY DLA KLAS V I VI 
➢ PRZEPROWADZENIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KLASOWĄ PREZENTACJĘ O JÓZEFIE KLEMENSIE 

PIŁSUDSKIM 
➢ PRZEPROWADZENIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KLASOWĄ PREZENTACJĘ PT.: „ GDZIE MIESZKA 

MIKOŁAJ?” 
➢ PRZEPROWADZENIE PLASTYCZNEGO KLASOWEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ ŻYWĄ RZEŹBĘ 
➢ PRZEPROWADZENIE PLASTYCZNEGO KLASOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ  
➢ KONKURS KLASOWY PT. „ ZAGROŻENIA W SIECI”. 
➢ KONKURS KLASOWY NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ PT.: „ ZAGROŻENIA W INTERNECIE”. 
➢ KONKURS KLASOWY NA PLAKAT PT.: „NETYKIETA”. 

 

14. AKCJE SPOŁECZNOŚCIOWO - EDUKACYJNE 

➢ Festiwal Perspektyw – udział uczniów klas ósmych w targach szkół 

ponadpodstawowych w Raciborzu 



 

 

➢ Narodowe Czytanie Nowel dla klas ósmych  

➢ Spotkanie z grupą „Rymcerze” 

➢ Dzień głośnego czytania, czyli czytamy drugoklasistom 

➢ Dzień Programisty 

➢ Zbiórki: karmy dla zwierząt ze schroniska w Raciborzu, nakrętek, makulatury, cebulek 

żonkili, baterii 

➢ Szkoła do hymnu 

➢ Góra Grosza 

➢ „Cała Polska uczy ratować” - bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej dla klas I-III w ramach akcji  WOŚP  

➢ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

➢ Żywa lekcja przyrody – płazy 

➢ Teatralne spotkanie ze świętym Mikołajem dla dzieci w Babicach 

➢ Wydanie gazety parafialnej 

➢ Przystąpienie z klasą 6B do Ogólnopolskiej Akcji „Karta dla Medyka” – praca zdalna 
➢ Szkolne Święto Liczby PI – z powodu zamknięcia szkoły impreza się nie odbyła jednak 

została w całości przygotowana 
➢ Chomikuj Baterie 
➢ Szczoteczki dla dzieci z Afryki 
➢ Pomoc dla schroniska w Raciborzu 
➢ Zabiór nakrętek 
➢ Zbiór środków czystości dla hospicjum 
➢ Zbiór cebulek żonkili 
➢ „Paczuszka dla maluszka” 
➢ Wyjątkowa pszczoła 
➢ Akademia Leśna. Jak tropić ślady po przyrodzie? 
➢ „Paczuszka dla maluszka” 
➢ „Dzień żołnierzy Wyklętych” 
➢ „Zostań w domu i czytaj” 
➢ Cała Polska Czyta Dzieciom” 
➢ Akcja ”Mikołajek” 
➢ Przygotowanie prelekcji i prezentacji multimedialnych: „Jak należy myć ręce aby 

unikać zakażenia koronawirusem”, „Jak zabezpieczyć się przed zakażeniem 
koronawirusem covid19” 

 

 

15. WYJAZDY ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW 

 

a) Szkoła Podstawowa – I półrocze 

Nr Data Klasa Miejsce 

docelowe 

Kierownik Opiekun 

1. 24.09.2019r. 6b Rybnik M. Mielnik B. Oleszowska 



 

 

2. 25.09.2019r. 4a Rybnik M. Sosna W. Rutko 

3. 26.09.2019r 8a,8b Katowice M. Mielnik A. Wojtek 

 

 

4. 

 

 

02.10.2019r. 

 

 

I-III 

 

 

Racibórz 

 

A. 

Grzybowska 

M. Kozielska 

A. Neuhof 

E. Skatuła 

E. Szczepanik 

M. Jankowska 

E. Pala 

5. 09.10.2019r 8a,8b Rybnik I. Tomiczek I. Sadowska 

B. Zapłata 

 

6. 

 

17.10.2019r 
 

8a,8b 
 

Racibórz 

 

M Bajak 

K. Janiszewski 

I. Sadowska 

B. Zapłata 

7. 21.10.2019r 8a,8b Rybnik M. Mielnik A. Wojtek 

B. Zapłata 
8. 21.10.2019r 6c Rybnik B. 

Szczepanik 

M. Kuśka 

 

9. 

 

24.10.2019r 

 

VII-

VIII 

 

Racibórz 

 

B. 

Oleszowska 

M. Mielnik 

I. Sadowska 

M. Kobryń 

J. Trybańska 

 

10. 

 

31.10.2019r 

 

7a,b,c 

 

Rybnik 

 

I. Tomiczek 

M. Kobryń 

W. Rutko 

I. Pielczyk 

 

11. 

 

13.11.2019r 

 

8a,8b 

 

Oświęcim - 

Brzezinka 

 

B. 

Szczepanik 

M Bajak 

B. Zapłata 

I. Sadowska 

12. 15.11.2019r 5a Tarnowskie 

Góry 

J. Galas A. Grycman 

13. 19.11.2019r 5b Rybnik A. 

Stępkowska 

K. Pazurek 

M. Szenk 

14. 26.11.2019r 3a Radlin S. Linek M. Kobryń 

 

15. 26.11.2019r IV-VI Pszów S. Bobrzik A. Wojtek 

A. Cichecki 

16. 03.12.2019r IV-VIII Pszów S. Bobrzik I. Sadowska 

A. Stępkowska 

 

 

17. 

 

 

06.12.2019r 

 

 

I - III 

 

Kuźnia 

Raciborska 

 

A. 

Grzybowska 

M. Kozielska 

A. Neuhof 

E. Skatuła 

E. Szczepanik 

M. Jankowska 

E. Pala  
18. 12.12.2019r 6a,b,c Czernica B. 

Oleszowska 

M. Mielnik 

K. Czogalik 

19. 12.12.2019r 5c Racibórz A. Nieć A. Tworuszka 

20. 19.12.2019r 6b Rybnik M. Mielnik 

 

A. Wojtek 

 

 



 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa - II półrocze 

 

 

 

16. LICZBA WYPADKÓW UCZNIOWSKICH 

Wypadki  
 2019/2020 

Boisko 
Sala 

gimnastyczna 
Przerwa 

Plac 
zabaw 

Sala 
lekcyjna, 

Inne 

SP 4 0 1 1 0 2 

 

17. KADRA PEDAGOGICZNA: 43 nauczycieli, w tym 3 nauczyciel na urlopie zdrowotnym  

 

Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 

Nauczyciel stażysta 3 

Nauczyciel kontraktowy 3 

Nauczyciel mianowany 3 

Nauczyciel dyplomowany 34 

 

 

 

Nr Data Klasa 
Miejsce 

docelowe Kierownik Opiekun 

1. 19.02.2020 r. do 
03.06.2020r. 

(środy) 

IV – VIII SP Racibórz S. Bobrzik I. Sadowska 
A. Cichecki 

A. Stępkowska 

2. 11.03.2020 r. 8A Racibórz B. Oleszowska B. Zapłata 

3. 27.01.2020 r. 8A, 8B Katowice B. Oleszowska M. Mielnik 
A. Wojtek 



 

 

 

 

 

18. TEMATYKA PROWADZONYCH W SZKOLE EWALUACJI WEWNĘTRZNYCH 

➢ Rodzice są partnerami szkoły.  Zwiększenie partnerskiej roli rodziców w życiu 

szkoły. 
 

19. TEMATYKA PROWADZONYCH W SZKOLE EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH 

➢ Ewaluacja problemowa w zakresie wymagania „Uczniowie nabywają wiadomości 

i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

20. W związku z rozprzestrzeniającą się w na całym świcie, w tym w Polsce, epidemią 

koronawirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS, w placówce 

podjętych zostało szereg działań związanych z nowymi przepisami w zakresie 

organizacji pracy oraz bezpieczeństwa uczniów. 

 Do najważniejszych z nich należało: 

 - 12 marca 2020 r. – zawieszenie zajęć edukacyjnych 

 - 23 marca 2020 r. – ostatni dzień zawieszenia zajęć; 

 - 24 marca 2020 r. – wznowienie pracy placówki w trybie pracy na odległość; 

 W okresie prowadzenia nauki na odległość tj. od 24 marca 2020r. do 26 czerwca 

 2020r.  nauczyciele szkoły otrzymywali od Dyrekcji wsparcie w formie sugerowanych 

 źródeł materiałów które ułatwić miały prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

 1. Platforma www.epodreczniki.pl 

 2. Witryna www.cke.gov.pl 

 3. Witryna www.scholaris.pl  

 4. Witryna www.gov.pl/zdalnelekcje 

 5. Witryna www.ore.edu.pl 

 6. Witryna lektury.gov.pl 

 7. Witryna kopernik.org.pl 

 8. Witryna edukacja.ipn.gov.pl 

 9. Witryna www.przystanekhistoria.pl 

 10. Witryna www.wlaczpolske.pl 

 11. Witryna www.orpeg.pl/index.php/materialy-dydaktyczne 

 12. Media publiczne: Telewizja Publiczna, Polskie Radio 

 

 Umożliwiono uczniom i nauczycielom korzystanie z pakietu Office 365 

 

  Korzystając z uprawnienia zapisanego w § 24 Rozporządzenia o nadzorze 

 pedagogicznym, dyrektor szkoły wprowadził następujące zmiany w planie nadzoru 

 pedagogicznego na rok szkolny 2019/20 poprzez dodanie dodatkowego obszaru i 

 zadań podlegających analizie. Były to: 



 

 

 - w ramach „Ewaluacji wewnętrznej” dodano obszar: 

   „Efektywność nauczania na odległość” – badanie w formie badania on-line  

 

 W związku z dynamiczną formą przebiegu epidemii oraz idących za tym zmian prawa 

i organizacyjnych, szczegółowe działania Dyrektora podejmowane były w tym zakresie w 

formie doraźnej nie mogły zostać ujęte w dokumencie Plan nadzoru 2019/20. 

 

21. BADANIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SZKOLE 

 

Zakres badania, klasa, 

osoba odpowiedzialna 

Termin Metody, techniki, 

narzędzia badawcze 

Sposoby 

dokumentowania i 

termin 

Diagnoza uczniów „na wejściu” 

Klasy I, IV i VII do 15 X  Dowolna forma 

diagnozy 

Opis słabych i mocnych 

stron każdej  klasy z 

każdego przedmiotu 

do 15.X 2019r.  

Próbny egzamin ósmoklasisty 

Klasa VIIIAB - dyrektor 10-

12.XII.2019 

Badanie 

diagnostyczne 

przygotowane przez 

Nową Erę 

Raport z analizy 

ilościowej i jakościowej 

– do 20 III 2020r. 

(zespoły 

przedmiotowe) 

Egzamin ósmoklasisty 

Klasa VIIIAB - dyrektor 16-

18.VI.2020 

Testy CKE Raport OKE 

 

 

 

 

 



 

 

22. OCENA REALIZACJI WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z UBIEGŁEGO 

ROKU SZKOLNEGO (2018/2019) REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LUB CAŁĄ 

RADĘ PEDAGOGICZNĄ WRAZ Z INFORMACJĄ O ICH SKUTKACH I EFEKTACH 

 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2018/2019 

Stopień realizacji działań w roku szkolnym 

2019/2020 

Należy poszerzać wiedzę nauczycieli  na 

temat oceniania wspierającego rozwój ucznia 

Nauczyciele stosują elementy oceniania 

wspierającego uczniów, nadal należy 

zwracać uwagę na przestrzeganie zapisów w 

prawie oświatowym obligujących do tego 

typu oceniania wiedzy i umiejętności 

uczniów 

Należy doskonalić umiejętności nauczycieli  

w zakresie pracy metodami rozwiązywania 

problemów 

 

 

 

Ze względu na pandemię korona wirusa nie 

udało się przeprowadzić szkolenia całej rady 

pedagogicznej w zakresie tego tematu. 

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują te 

metodę. 

Przeprowadzić analizę bezpieczeństwa 

uczniów w szkole. 

 

Przeprowadzono próbny alarm pożarowy. 

Organizacja ewakuacji uczniów nie budziła 

zastrzeżeń przedstawicieli PSP. 

Zdemontowano pęknięty, kamienny stół do 

tenisa stołowego z podwórka szkolnego. 

Przeprowadzono szkolenie dla całej RP z 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Podjąć działania prowadzące do diagnozy 

sposobów uczenia się uczniów. 

 

Przeprowadzono lekcje wychowawcze 

mające na celu rozpoznanie sposobów 

uczenia się uczniów. Nauczyciele 

wychowawcy starali się wskazać i omówić 

preferowane sposoby przyswajania wiedzy i 

umiejętności. Należałoby przeprowadzić 

szkolenia dla uczniów z metod uczenia się.   

W dalszym ciągu zapraszać rodziców do 

wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły. 

 

Zaangażowanie rodziców w uroczystość 

pasowania na ucznia klasy pierwszej. 

Współdziałanie w organizację kiermaszu 

świątecznego. 

Zaktywizować działalność pracowni 

biofeedback EEG. 

 

Pracownia biofeedback EEG w tym roku 

szkolnym wykorzystywana w korygowaniu 

dysfunkcji uczniów za zgoda rodziców i 

lekarza. 

 

  



 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich  

  

 Poniżej przedstawiam informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2019/2020  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Górkach 
Śl. w trybie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 
2020 r., poz. 910) 
 

1. Liczba oddziałów, liczebność oddziałów: 
 

 
Rok szkolny 

2019/2020 
5 oddziałów  

 
PRZEDSZKOLE 

grupa młodsza 3/4 latki 24 
grupa starsza 4/5/6 latki 25 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
kl. I 7 
kl. II 9 
kl. III 8 

 
2. Liczba dzieci dowożonych  
 

PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 
0 0 

 
3. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej - 19 uczniów 
 
4. Liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną 
 

PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 
0 0 

 
5. Liczba dzieci objętych pomocą logopedy 

PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 
5 9 

 
6. Sukcesy dzieci 

 
PRZEDSZKOLE 

1. Konkurs "Miś przyjaciel dzieci" – w 

ramach akcji Dzień Pluszowego 

Misia 
2. Konkurs z okazji Dnia Dziecka 

(konkurs zorganizowany podczas 

nauki zdalnej) 

Wszystkie przedszkolaki 
 

Wszystkie przedszkolaki 



 

 

 
 SZKOŁA PODSTAWOWA 
Klasowy konkurs plastyczny z programu 

„Zdrowo jem, więcej wiem” pt. 

„Wodolubek” 

I miejsce Kamil Czorny kl. I 

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „W naszej 

szkole fajnie jest” 

 

I miejsce Błażej Kołtonowski kl. I 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka 

świąteczna”  

 

I miejsce Błażej Kołtonowski kl. I 

Konkurs plastyczny organizowany przez 

Kobiety aktywne w Górkach ŚL. “Bombka 

na Boże Narodzenie” 

 

I MIEJSCE  - Michalina Goc 

Całoroczny konkurs czytelniczy I MIEJSCE – Mariusz Wieczorek 
Szkolny konkurs plastyczny pt. ”W naszej 

szkole fajnie jest”   

 

III MIEJSCE Maja Hawełek, 

Szkolny konkurs na “Najładniejszy 

wystrój klasy z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia”  

 

I MIEJSCE wszystkie klasy  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. 

”Kartka z okazji 100 - lecia urodzin Św. 

Jana Pawła II  

 

Dyplom za udział dla uczniów klasy III 

 
7. Projekty i programy realizowane w szkole i w przedszkolu 

 
PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 
- Mały Miś w świecie wielkiej literatury - 
grupa młodsza, 
 - Kubusiowi przyjaciele natury - grupa 
starsza, 
- Poczytaj mi mamo... Poczytaj mi babciu... 
- grupa starsza, 
- Zdrowo jem, więcej wiem - grupa 
starsza 

 

1. Program „Zdrowo jem, więcej 
wiem”,  

2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
zainteresowania matematyczno-
przyrodnicze, 

3. program „Pola nadziei”, 
4. akcja Kolędnicy Misyjni, 
5. współpraca z Fundacją Dobra 

Farma – szkoła w afrykańskiej 
wiosce, 

6. warsztaty „Agresja a przemoc 
rówieśnicza”. 

7. udział w programie “Pola nadziei”- 

kontynuacja współpracy z 

hospicjum Św. Józefa w Raciborzu - 

posadzenie cebulek żonkilowych 



 

 

na szkolnej rabatce, przekazanie 

kartek z okazji świąt Bożego 

Narodzenia podopiecznym 

8. udział w programie “Polska 

Pamięta”- sprzątanie grobu Ofiar 

Oświęcimia przez uczniów klasy III 

oraz zapalenie zniczy, złożenie 

kwiatów i wieńców przez 

wszystkich wychowanków 

naszego zespołu, zorganizowanie 

apelu z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości przez uczniów 

klasy III; udział w akcji “Polska - do 

hymnu”- wspólne odśpiewanie 

hymnu; 

9. udział w akcji “I Ty możesz zostać 

Św. Mikołajem w ramach 

Ogólnopolskiego Programu 

“Razem na Święta”- zbiórka 

słodyczy i środków czystości dla 

dzieci Domu Dziecka w Czerwionce 

– Leszczynach 

10. Spotkanie z mieszkańcem Górek Śl. 
Panem Henrykiem Postawką 
opowiadającym  historię naszej 
wsi. 

11. Spotkania z policjantem - zajęcia 
profilaktyczne 

12. Zajęcia profilaktyczne z 
psychologiem szkolnym, 

13. Udział w Programie „Kubusiowi 
przyjaciele natury” 

14. Udział w Międzynarodowym 
Programie czytelniczym „Mały Miś 
w Świecie wielkiej literatury”. 

15. Udział uczniów w warsztatach 
„Zapobieganie agresji i przemocy 
rówieśniczej”. 

 
 

 
 

 
8. Konkursy organizowane w szkole i przedszkolu 

 
PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 



 

 

1. Konkurs "Miś przyjaciel dzieci" - 

Dzień Pluszowego Misia 

2. Konkurs z okazji Dnia Dziecka 

(konkurs zorganizowany podczas 

nauki zdalnej) 

3. Konkurs z programu "Zdrowo jem, 

więcej wiem" 

 

3. Konkurs plastyczny „W naszej 
szkole fajnie jest”, 

4. Konkurs plastyczny „Kartka 
Świąteczna”, 

5. Konkurs plastyczny „Wodolubek”, 
6. Konkurs plastyczny na 100-lecie 

urodzin Jana Pawła II „Karta z 
życzeniami”, 

7. Konkurs na wystrój klasy. 
8. Szkolny konkurs plastyczny z SKO, 

 

 
9. Akcje społecznościowo – edukacyjne 
 

PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 
1. Zbieranie plastikowych nakrętek 

dla Lilianki, 
2. Akcja charytatywna "I ty zostań 

Świętym Mikołajem" 
3. Akcja charytatywna "Mam 

marzenie" 
4. Akcja charytatywna "Góra Grosza" 
5. Zbiórka dla Domu Dziecka w 

Czerwionce - Leszczyny, 
6. Zbiórka żołędzi 
 

1. „Mam marzenie”, 
2.  „Pole nadziei”, 
3. „Góra grosza”, 
4. zbieranie nakrętek dla Lilianki, 
5. kolędowanie dla społeczności w 

Górkach Śl. 
6. udział w akcji “Sprzątania Świata” 

7. przeprowadzenie kampanii oraz 

wyborów do MSU 

8. udział w XIX Dniu Papieskim pod 

hasłem “Wstańcie, chodźmy!”- 

przejście korowodem ulicami 

Górek ŚL 

9. obchody Dnia Chłopaka 

10. udział w charytatywnej akcji “ 

Mam Marzenie’” - zbiórka 

pluszaków i artykułów 

plastycznych dla małych 

pacjentów przebywających w 

szpitalach onkologicznych z okazji 

Dnia Pluszowego Misia 

11. spotkanie z Mikołajem w klasie 

12. spotkanie z przedstawicielami 

Koła Łowieckiego 

13. udział w akcji “Śniadanie daje 

moc” - wspólne przygotowanie 

zdrowego śniadania , 

propagowanie zdrowego 

odżywiania 



 

 

14. obchody Dnia Pluszowego Misia - 

zabawy integracyjne  

15. udział w charytatywnej akcji “I Ty 

możesz zostać Św. Mikołajem” w 

ramach Ogólnopolskiego 

Programu “Razem na Święta “ - 

zbiórka środków czystości i 

słodyczy dla podopiecznych Domu 

Dziecka w Czerwionce- 

Leszczynach, wspólne 

dekorowanie świątecznych 

ciasteczek uczniów klasy III 

16. .udział w wigilijce klasowej, 

wspólne śpiewanie kolęd, 

obdarowanie się prezentami 

17. spotkanie z pszczelarzem 

18. balik karnawałowy 

19. Dzień Babci i Dziadka 

20. Dzień Szalonej Fryzury  

21. Dzień spódniczki z okazji Dnia 

Kobiet 

 
 

 
10. Wyjazdy  i wycieczki organizowane dla dzieci 

 
PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA 

1.  Spotkanie z myśliwym 1. wycieczka do lasu, 
2. wyjazd do Raciborskiego Centrum 

Kultury na przedstawienie 
„Przyjaciele z Bullerbyn”, 

3. wyjście na cmentarz i przemarsz 
ulicami Górek Śl., 

4. udział w teatrzyku „O Skarbku – 
dobrym duchu kopalni”. 

5. wycieczka do lasu - obserwacja 

przyrody jesienią 

6. wyjazd na 2- dniową pielgrzymkę 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do 

Częstochowy, zwiedzanie 

multimedialnej wystawy pt. 

”Śladami Jezusa”, udział w Apelu 

Jasnogórskim oraz udział we mszy 



 

 

św. pod przewodnictwem 

arcybiskupa Tomasika; 

7. wyjazd do Domu Dziecka w 

Czerwionce - Leszczynach w celu 

przekazania zebranych darów - 

słodyczy i środków czystości / 

uczniowie klasy III / 

8. wyjazd  do SP w Nędzy uczniów 

klasy III - udział w Dniu Otwartym 

9. wyjazd do RCK -u na 

przedstawienie pt.” Dzieci z 

Bullerbyn” 

 
 

11. Kadra pedagogiczna – 12 osób 
  

Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli 
Nauczyciel stażysta 0 
Nauczyciel kontraktowy 3 
Nauczyciel mianowany 4 
Nauczyciel dyplomowany 5 

 
12. Liczba pracowników administracji i obsługi – 8 osób 

 
Stanowisko Rok szkolny 2019/2020 

Główna księgowa 3/8 
Sekretarz szkoły 6/8 
Intendent 3/8 
Woźny 5/8 
Sprzątaczka  1 etat 
Palacz 2/8 
Kucharka 4/8 
Pomoc nauczycielska 1 etat 
RAZEM 4 i 7/8 

 
13. Kontrole prowadzone przez dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego 

 
W obszarze: Dokumentacja przebiegu nauczania: 

• Poprawność merytoryczna prowadzonej dokumentacji pedagogicznej w 
odniesieniu do podstawy programowej; monitorowanie i analizowanie osiągnięć 
dzieci z uwzględnieniem zalecanych warunków podstawy programowej. 

• Kontrola dzienników zajęć, terminowość wpisów, zgodność z przepisami prawa, 
zgodność tematów zajęć z planem pracy 

W obszarze: Kontrola bezpieczeństwa dzieci podczas organizacji wycieczek oraz dyżurów 
na przerwach 

• Funkcjonowanie i przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom podczas wycieczek, spacerów, uroczystości, 



 

 

• Kontrola prowadzonych dyżurów – plan dyżurów, systematyczność i 
punktualność pełnienia dyżurów 

 
14. Kontrole zewnętrzne 

 
Prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku 
- w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadzono żadnych kontroli 

 
 

Prowadzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Raciborzu  
- w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadzono żadnych kontroli 
 

 
 
15. Tematyka prowadzonych w zespole szkolno – przedszkolnym ewaluacji 

wewnętrznych 
 
Przedszkole  
 
 
 
Szkoła 
Podstawowa 

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem 

ich indywidualnej sytuacji. 

 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

 
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej: 

1. Istnieje potrzeba zorganizowania zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia dzieci w przedszkolu. 

2. Za najważniejsze można uznać, że zarówno rodzice jak i 

uczniowie są zadowoleni z ilości zajęć dodatkowych i 

pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę 

3. Istotnym problemem jest fakt, iż uczniowie uważają, że 

nauczyciele pomagają w pokonywaniu trudności w nauce, 

służą radą i wsparciem, ale raczej nie pomagają w rozwijaniu 

uzdolnień i zainteresowań. 

4. Problemem jest brak rozmów nauczycieli z uczniami szkoły 

na temat ich potrzeb i możliwości, większość uczniów uważa, 

że nie są traktowani indywidualnie na zajęciach szkolnych. 

Duża część uczniów dostrzega jednak właściwe podejście 

nauczycieli w określaniu ich potrzeb na przykładzie 



 

 

udzielania pomocy podczas wykonywania zadań na lekcjach 

oraz zadań dodatkowych dla chętnych uczniów. 

5. Nauczyciele powinni kontynuować działania w zakresie 

pozyskiwania informacji na temat przedszkolaków i uczniów 

wykorzystując obowiązującą dokumentację m.in. karty 

zgłoszeń. 

Rekomendacje: 

1. Należy rozważyć możliwość indywidualizowania pracy z 

dziećmi przez dobieranie odpowiednich metod i form pracy, 

dostosowywać zadania do możliwości dzieci, zapewnić im 

odpowiednie tempo pracy, miłą i przyjazną atmosferę oraz 

poczucie bezpieczeństwa. 

2. Wskazane jest, aby częściej rozmawiać z rodzicami o 

potrzebach i możliwościach ich dzieci. 

3. Należy wziąć pod uwagę, iż nie wszystkie dzieci dostają 

wsparcie w domu. 

4. Konieczne jest, aby nadal wzmacniać motywację dzieci do 

odnoszenia sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości. 

5. Należy przeanalizować możliwości wprowadzenia innych 

zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych zaproponowanych przez 

uczniów. 

 
 

 
 
16. Badania edukacyjne prowadzone w szkole i w przedszkolu 
 

Lp. Rodzaj badania Metody, techniki, 
narzędzia 
badawcze 

Termin Klasa/oddział 

1. Diagnoza gotowości 

szkolnej na początku 

klasy I 

Testy sprawdzające Wrzesień 
2019 

Klasa I 

2. Diagnoza na 

zakończenie klasy I. 
Testy sprawdzające Maj 2020 Klasa I 

3. Diagnoza gotowości 
szkolnej 6 - latka 

Diagnoza - testy Marzec 2020 5-6 latki 

 



 

 

 
17. Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku 

szkolnego ( 2019/2020) realizowanych przez nauczycieli lub całą rade 
pedagogiczną wraz z informacja o ich skutkach i efektach 

 
Rodzaj działań wynikających z wniosków 

ze sprawowanego nadzoru w ubiegłym 
roku szkolnym 

 
Stopień realizacji działań 

Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat 
obowiązujących przepisów dotyczących 
prowadzenia dokumentacji nauczania. 
Zapoznanie nauczycieli z obowiązującym 
prawem oświatowym – zmiany prawa od 
1 września 2020. 
Praca w zespole przygotowującym 
zmiany w dokumentacji potwierdzona 
protokołem z prac zespołu. 
Zapoznanie członków rady z 
obowiązującymi dokumentami. Śledzenie 
na bieżąco zmian prawa oświatowego – 
aktualizowanie dokumentów 
wewnątrzszkolnych. 
Kontrola dokumentacji pod względem 
zgodności z przepisami prawa. 

Zadania zostały zrealizowane 

Kontrola prowadzonej dokumentacji. 
Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat 
obowiązujących przepisów dotyczących 
prowadzenia dokumentacji nauczania. 

Kontrola dokumentacji została 
prowadzona na bieżąco. Szkolenie nie 
odbyło się ze względu na zawieszenie 
zajęć. 

W związku z pandemią krótkie przerwy 
uczniowie spędzają z nauczycielem 
prowadzącym lekcje w swoich klasach lub 
w wyznaczonym miejscu szkoły. Dyżury 
będą prowadzone tylko podczas dużych 
przerw tj. śniadaniowej i obiadowej. 
Dyżury były pełnione prawidłowo i na 
takim poziomie powinny pozostać. 

Zadanie zrealizowane. 

Przygotować Arkusz Organizacji Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła 
II zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Określić potrzeby kadrowe. Przedstawić 
propozycje dofinansowania do 
istniejących potrzeb kadrowych 
nauczycielom. 
Opracować Plan doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli na bieżący 
rok szkolny. 
Zorganizować rady szkoleniowe zgodne z 
potrzebami nauczycieli. 

Zadanie zrealizowane. 



 

 

Zakupić dostęp do platformy Office 365, 
wprowadzić platformę MS Teams na 
wypadek wprowadzenia hybrydowego 
lub zdalnego nauczania. Zaplanować 
szkolenie w ramach platformy MS Teams. 

Zadanie zrealizowane. 

Kontynuować współpracę z rodzicami, w 
miarę możliwości na terenie szkoły lub 
przedszkola oraz poprzez środki 
multimedialne. 

Współpraca z rodzicami jest 
kontynuowana za pomocą środków 
multimedialnych, odbyło się jedno 
spotkanie rozpoczynające rok szkolny dla 
każdej grupy/klasy oddzielnie z 
zachowaniem reżimu sanitarnego 

Zorganizować szkoleniowe rady 
pedagogiczne, aby wzbogacać 
umiejętności i wiedze nauczycieli 

Zaplanowane  szkolenia w Planie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
wykupiono dostęp do platformy 
szkoleniowej „Szkolna 24” – szkolenia 
online 

Prowadzenie obserwacji zajęć zgodnie z 
harmonogramem obserwacji 
zaplanowanym w planie nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 
2020/2021, kontrola obowiązującej 
dokumentacji 

Obserwacje zajęć oraz kontrolę 
dokumentacji zaplanowano w planie 
nadzoru na rok szkolny 2020/2021 

Prowadzenie obserwacji zajęć zgodnie z 
harmonogramem obserwacji 
zaplanowanym w planie nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 
2020/2021 

Zadanie zaplanowano do realizacji  

 
  
Sprawozdanie opracowała 
Jolanta Kupczyk  
Dyrektor  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
im. Jana Pawła II 
w Górkach Śl. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej  

za rok szkolny 2019/2020. 
 

 

1. Liczba oddziałów oraz liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej z podziałem na szkołę                              i 

przedszkole 

 

Lp. Oddziały Przedszkole  

w Łęgu 

Szkoła Podstawowa                 

w Zawadzie 

Książęcej 

1. Liczba oddziałów 

 

3 3 

2. Liczba uczniów w 

poszczególnych 

oddziałach 

 

Starszaki –  20 

Średniaki – 24 

Maluchy –  26 

Klasa I - 10 

Klasa II - 12 

Klasa III - 6 

3. Ogółem liczba dzieci 70 28 

 

 

 

2. Liczba dzieci w poszczególnych rocznikach  

 

Przedszkole w Łęgu 

 

Lp. Rocznik 

 

Liczba dzieci 

1. 2013 20 

2. 2014 14 

3. 2015 10 

4. 2016 10 

5. 2017 16 

 Ogółem 70 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie Książęcej 
 

Lp. Rocznik 

 

Liczba dzieci 

1. 2010 6 

2. 2011 12 

3. 2012 10 

 Ogółem 28 
 

3. Kadra pedagogiczna 



 

 

Przedszkole w Łęgu 

Lp. Stanowisko Wykształcenie Stopień 

awansu 

Wymiar etatu 

1. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

 

Wyższe 

zawodowe z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1 

2. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

Studium 

wychowania 

przedszkolnego 

mianowany  1 

3. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego / 

Nauczyciel języka 

mniejszości narodowej 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

mianowany 18/22 

4,5/25 

4. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

kontraktowy 1 

5. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego / 

Nauczyciel języka 

angielskiego 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

kontraktowy 5,5/25 

1/22 

6. Nauczyciel religii Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

mianowany 1,5/25 

1/22 

7. Nauczyciel logopeda Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1,5/22 

8. Nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie Książęcej 

 

Lp. Stanowisko Wykształcenie Stopień 

awansu 

Wymiar etatu 

1. Dyrektor / nauczyciel 

świetlicy / pedagog 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

mianowany 1 

2. Nauczyciel nauczania 

wczesnoszkolnego  

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1 

3. Nauczyciel nauczania 

wczesnoszkolnego  

Wyższe 

magisterskie z 

dyplomowany 1 



 

 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

4. Nauczyciel nauczania 

wczesnoszkolnego 

Wyższe 

zawodowe z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1 

5. Nauczyciel religii / 

nauczyciel świetlicy 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 4/18  

5/26 

6. Nauczyciel języka 

mniejszości narodowej 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

mianowany 6/18 

7. Nauczyciel języka 

angielskiego/ 

nauczyciel świetlicy 

Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

kontraktowy 6/18 

2/26 

8. Nauczyciel logopeda Wyższe 

magisterskie z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

dyplomowany 1,5/22 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pracownicy niepedagogiczni  

 

Przedszkole w Łęgu 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie 

Książęcej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programy i akcje, w 

których brały udział dzieci z 

ZSP w Zawadzie Książęcej 

 

• Akcja Szklanka Mleka 

• Owoce i warzywa w szkole 

• Ogólnopolski program zbieraj baterie 

• Zbieranie plastikowych nakrętek dla potrzebujących dzieci 

• Udział w projekcie realizowanym przy współpracy DFK dotyczącym kartek 

światecznych 

 

6. Uroczystości  i ważne wydarzenia 

Przedszkole w Łęgu 

• Spotkanie z policjantem i Sznupkiem 

• Dzień Kropki / Dzień Przedszkolaka 

Lp. Stanowisko Wymiar 

etatu 

1. Główna księgowa 0,25 

2. Sekretarz 0,5 

3. Intendentka 0,75 

 

4. Kucharka 1 

5.  Pomoc kuchenna 1 

6. Pomoc nauczyciela 

/ sprzątaczka 

 / woźna 

0,25 

0,5 

0,25 

7.  Pomoc nauczyciela 

 

0,625 

8. Pomoc nauczyciela 0,625 

9. Woźny 0,25 

10. Palacz - sezonowo 0,25 

Lp. Stanowisko Wymiar 

etatu 

1. Główna księgowa 0,125 

2. Sekretarz 0,25 

4. Woźna  0,5 

5. Sprzątaczka/pomoc 

kuchenna 

0,5 

0,125 

6. Sprzątaczka/pomoc 

kuchenna 

0,5 

0,125 

7. Palacz – sezonowo 0,5 



 

 

• Teatrzyk „Kot w butach” 

• Dzień dyni 

• Dzień Pluszowego Misia 

• Spotkanie z górnikami 

• Spotkanie z Mikołajem 

• Pieczenie świątecznych pierników 

• Teatrzyk Blaszany Bębenek „Żółw i zając” 

• Jasełka przedszkolne 

• Przedszkolna wigilijka 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Bal przebierańców 

• Dzień serduszka – obchody Walentynek 

• Wykonanie filmu na Dzień Matki 

• Wykonanie filmu na Dzień Ojca   

 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie Książęcej 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

• Spotkanie z policjantem 

• Święto drzewa 

• Akademia z okazji DEN oraz pasowanie na ucznia 

• Międzynarodowy dzień postaci z bajek 

• Apel z okazji Święta Niepodległości 

• Międzynarodowy dzień tolerancji 

• Międzynarodowy dzień praw dziecka i dzień życzliwości 

• Spotkanie z Mikołajem 

• Występy jasełkowe 

• Bal karnawałowy 

• Walentynki 

• Międzynarodowy dzień języka ojczystego 

• Dzień kobiet 

 
 

7. Wycieczki i wyjścia 

Przedszkole 

• Wyjazd  do RCK w Raciborzu na musical pt. „Zaczarowana lampa Aladyna” 

• wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy, poznawanie tradycji związanych z Dniem 

Wszystkich Świętych 

• Wyjście do sklepu 

 
Szkoła Podstawowa 

• Spacer, przypomnienie zasad bezpieczeństwa  
• Spacer, dożynkowy wystrój kościoła oraz przydrożnych kapliczek 
• Wyjście do biblioteki w Zawadzie Książęcej 
• Wyjazd na Górę Świętej Anny 



 

 

• Wyjście na cmentarz 
• Wyjazd do Raciborza na teatr „W krainie lwa” 
• Wyjazd do Raciborza do kina na film „Kraina lodu” 
• Wyjazd do Nędzy – dzień otwarty dla klas trzecich 

 
 

 

8. Udział w konkursach  

 

Szkoła Podstawowa 

• Uczniowie Julia Rucińska, Patryk Maksoń i Gabriela Syrnik brali udział                      

w Powiatowym Konkursie Pięknego Pisania „Zostań mistrzem kaligrafii” 

zorganizowanym przez bibliotekę w Raciborzu  

• Uczniowie Gabriela Syrnik i Laura Kionka brały udział w Konkurs kolęd w języku 

niemieckim w Kornowacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sprawozdanie  z  nadzoru pedagogicznego  dyrektora  Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego  w  Babicach - rok  szkolny  2019/2020 
 

 

 

Podstawa prawna 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 996). 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 

2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) 

– § 24.  

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 

29 sierpnia 2017 r. poz. 1611). 

 

 

 

Koncepcja kierowania pracą Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 
Babicach 

 
„ Szkoła i przedszkole przyjazne dziecku” 

 

 MISJA SZKOŁY  W   ZSP  W  BABICACH 

• Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka na Miarę jego możliwości 

intelektualnych i psychofizycznych. 

• Ustawiczne doskonalenie się nauczycieli, 

• Stwarzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej, 

• Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci,  

• Przygotowanie dzieci do roli odpowiedzialnych obywateli,  

• Wpajanie pozytywnych wartości etycznych, 



 

 

•  Stwarzanie środowiska przyjaznego dzieciom  

• Kreowanie i kultywowanie obyczajów tradycji  regionalnej, 

•  Dążenie do  efektywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

 

                        WIZJA SZKOŁY  W  ZSP  W  BABICACH 

 Szkoła  stanowiąca społeczność dzieci, nauczycieli i rodziców jest szkołą: 

           - nowoczesną dającą solidne podstawy dalszego kształcenia, 

           - wspierającą rodziców w wychowaniu i kształceniu, 

            -respektującą zasady etyczne, 

           -dbającą o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów, 

           -mocno osadzoną w tradycji regionalnej i narodowej 

 

                                            MISJA   PRZEDSZKOLA  W  ZSP  w  BABICACH 

• Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka na Miarę jego możliwości  i  

potrzeb. 

• Stałe  doskonalenie  kadry  pedagogicznej  

• Właściwe  wyposażenie bazy przedszkolnej,  

Aktywna  współpraca   rodziców  w  życiu  przedszkola 

 

                   WIZJA   PRZEDSZKOLA  W  ZSP  w  BABICACH 



 

 

 Przedszkole  stanowiące społeczność dzieci, nauczycieli i rodziców jest 

przedszkolem: 

•  bezpiecznym   

• przyjaznym   

•  promującym  samodzielność  i  twórczą  aktywność  dziecka 

1.   

2.  

3. Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustala  się następujące kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

4.  

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie 

nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W  ZSP  W  BABICACH 

 ROK SZKOLNY 2019/2020 



 

 

Nadzór pedagogiczny był realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w 

ustawie, w trybie planowych lub doraźnych działań.  

Działania te były prowadzone przez dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb placówki.  

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 

DLA KTÓREJ PRIORYTETEM W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM BYŁY WYMAGANIA: 

 

− „KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE”. 

− „SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH 

INDYWIDUALNEJ SYTUACJI”. 

− „RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI”. 

 

 

                                    Szkoła  podstawowa 

1.Wdrażać do realizacji wnioski z ewaluacji wewnętrznej w szkole i przedszkolu w ZSP  

w Babicach  z  roku  szkolnego  2018/2019 

2.Podejmowano działania w zakresie przestrzegania przez dzieci zasad i norm obowiązujących 

w grupie. 

możliwości podejmować działania o charakterze innowacyjnym. 

3.Kontynuowano działania z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego 

rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej. 

 

4.Kontynuowano dotychczasowe działania w celu pełnej realizacji podstawy programowej z 

uwzględnieniem odpowiednich warunków i sposobu jej realizacji. 

 

 

1. TEMATYKA  ZREALIZOWANYCH   KONTROLI 

Analiza dokumentów 

a) dzienników lekcyjnych, 

b) dzienników zajęć pozalekcyjnych, 

c) pracy zespołu ds. ewaluacji, 

d) protokoły   RP, 

e) planu pracy pedagoga, 

f) planów pracy wychowawcy, 

g) harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. 

Obserwowano zajęcia pod kątem: 



 

 

a) wdrażania i wykorzystywania wniosków z analizy wyników pracy wychowawczej 

mającej na celu podnoszenie jakości pracy wychowawczej, 

b) wykorzystywania wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, 

c) wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

d) realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego – zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze 

e) rozwijanie umiejętności kluczowych z podstaw programowych – indywidualizacja pracy 

z uczniem 

f) efekty pracy wychowawczej, współpraca z rodzicami – zajęcia z wychowawcą, zajęcia 

świetlicowe 

g) respektowanie norm społecznych, zajęcia świetlicowe 

h) cele i zadania biblioteki szkolnej w kształtowaniu podstaw w kontekście norm 

społecznych – zajęcia w bibliotece 

 

 

Dokumentacja przebiegu nauczania 

Poprawność merytoryczna dokumentacji 

w kontekście podstawy programowej oraz wyników 

nauczania 

Plany pracy wychowawców – 

korelacja ze szkolnym programem 

wychowawczo-profilaktycznym 

Tematyka planów pracy, ich powiązanie 

z wnioskami z nadzoru z ubiegłego roku szkolnego 

Dzienniki zajęć  lekcyjnych , 

dzienniki  zajęć  specjalistycznych 

Tematyka: realizacja podstaw programowych wg 

rozporządzenia, realizacja wniosków z nadzoru 

pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, 75. 

rocznica wybuchu II wojny światowej 

 

II. ZAKRES WSPOMAGANIA 

1. Planowanie pracy wychowawczej – współpraca z SU, RR, pozyskiwanie opinii 

rodziców o efektach pracy szkoły 

2. Praca szkoły w zakresie potrzeb edukacyjnych ucznia – zajęcia logopedyczne 

3. Współpraca  z opiekunem nauczyciela stażysty – udział w obserwacjach zajęć 

 

Przeprowadzono  obserwacje zajęć 

Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego 

Rozwijanie umiejętności kluczowych z podstaw programowych – indywidualizacja pracy 

z uczniem 

Efekty pracy wychowawczej, współpraca z rodzicami 



 

 

Respektowanie norm społecznych 

Zajęcia  komputerowe 

Obserwacja  zajęć   stażysty  ubiegającego  się  o   awans  na  stopień  nauczyciela  

kontraktowego 

Spotkania Rady Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań RP w roku szkolnego 2019/2020, w  II  półroczu-nauczanie  zdalne. 

Spotkania  Rady  Pedagogicznej  odbywały  się   w  sposób  zdalny. 

Monitorowano  na  bieżąco realizację zadań i obowiązków statutowych szkoły, w 

szczególności: 

1) bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły, 

2) bezpieczeństwo uczniów na przerwach międzylekcyjnych, 

3) przestrzeganie zasad bhp na lekcjach 

4) przegląd regulaminów sali gimnastycznej, sali komputerowej. 

 

 

EWALUACJA 

Wnioski do dalszej pracy w roku szkolnym 2020 / 2021 

 

1.W dalszym ciągu należy  podejmować działania w zakresie przestrzegania przez uczniów 

zasad i norm obowiązujących w grupie  

       2.W dalszym ciągu w szkole podejmować działania edukacyjne oraz stwarzać warunki do        

 wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. 

      3.Należy nadal motywować i angażować rodziców do współpracy ze szkołą. 

 

 

Wnioski  końcowe 

1.Kształtowanie i respektowanie norm i postaw społecznych odbywa się podczas wielu zajęć 

edukacji wczesnoszkolnej, zajęć  świetlicowych.       

2.Podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie i eliminowanie zagrożeń oraz 

działania wzmacniające pozytywne postawy i zachowanie. 

3.Wspomaganie rozwoju uczniów odbywa się podczas wszystkich zajęć  edukacyjnych,   zajęć 

języka angielskiego, języka mniejszości narodowej -języka niemieckiego oraz lekcji religii. 

4.Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji również 

podczas  zajęć świetlicowych oraz w czasie realizacji programów , projektów szkolnych i  

szkolnej innowacji pedagogicznej. 

5.Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.  

6.Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i mają  wpływ na działania szkoły . 

7.Szkoła na bieżąco informuje rodziców o rozwoju ich dzieci. 

8. Szkoła prowadzi różne  formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci. 



 

 

 

 

PRZEDSZKOLE  W  ZSP  W  BABICACH 

 ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA PRZEDSZKOLA, DLA 

KTÓREGO PRIORYTETEM W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM BYŁY WYMAGANIA: 

5.  

− „PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB 

SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ”. 

− „PRZEDSZKOLE WSPOMAGA ROZWÓJ DZIECI, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ 

SYTUACJI”. 

− „RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA”. 

 

 

                                                               Przedszkole 

 

1.Kontynuowano dotychczasowe działania w celu pełnej realizacji podstawy programowej z 

uwzględnieniem odpowiednich warunków i sposobu jej realizacji. 

                       2.Na bieżąco kontynuowano doposażenie  przedszkola w zabawki do kącików   

  tematycznych i  w  pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                         

            3.Podejmowano działania w zakresie przestrzegania przez dzieci zasad i norm 

obowiązujących w grupie.  możliwości podejmować działania o charakterze innowacyjnym. 

 

Przegląd oraz analiza dokumentów: 

a) protokoły   RP, 

b) planów pracy wychowawcy, 

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęć specjalistycznych, 

d) dzienników lekcyjnych, 

e) pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

f) pracy zespołu ds. ewaluacji 

Obserwowano zajęcia pod kątem: 

a) wdrażania i wykorzystywania wniosków z analizy wyników pracy dydaktycznej mającej 

na celu podnoszenie skuteczności pracy dydaktyczno -wychowawczej, 

b) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, 

c) zajęć specjalistycznych 

 

I. KONTROLA  ODBYŁA  SIĘ  W  ZAKRESIE: 

Lp. Zakres kontroli Szczegółowa tematyka 



 

 

1. 

Dokumentowanie pracy z dziećmi 

o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych oraz wychowawczych 

Systematyczność w prowadzeniu 

dokumentacji 

2. 

Przestrzeganie zasad dokumentowania 

wdrażanych wniosków z: 

a) nadzoru pedagogicznego 

z poprzedniego roku szkolnego, 

b) wychowawców grup 

przedszkolnych 

Tematyka planów pracy, ich powiązanie 

z wnioskami z nadzoru z ubiegłego roku 

szkolnego 

3. 
Dokumentowanie współpracy 

z rodzicami: rodzaje, zasady, zakres 

Tematyka: realizacja podstaw 

programowych, warunki i zalecenia 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wychowawczymi 

II. ZAKRES WSPOMAGANIA 

1. Planowanie pracy wychowawczej – współpraca z SU, RR, pozyskiwanie opinii rodziców 

o efektach pracy szkoły 

2. Praca szkoły w zakresie potrzeb edukacyjnych ucznia – zajęcia logopedyczne 

3. Współpraca  z opiekunem nauczyciela stażysty – udział w obserwacjach zajęć 

4. Metody i sposoby rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dziecka, oczekiwań rodziców 

(spotkania RP) 

5. Dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego, wychowawcy 

6. Wspomaganie nauczycieli według zdiagnozowanych potrzeb dotyczących realizacji 

zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością, prowadzenia zajęć specjalistycznych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

 

 

PRZEPROWADZONO  OBSERWACJE  ZAJĘĆ: 

Wdrażanie zadań wynikających z wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku 

szkolnego, w tym w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych 

Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami i jej ewaluacja wyników 



 

 

Wyniki pracy w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci wg ich indywidualnych potrzeb 

Obserwacja  zajęć   stażysty  ubiegającego  się  o   awans  na  stopień  nauczyciela  

kontraktowego 

Spotkania Rady Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań RP w roku szkolnego 2019/2020, w  II  półroczu-nauczanie  zdalne. 

Spotkania  Rady  Pedagogicznej  odbywały  się   w  sposób  zdalny. 

EWALUACJA 

 

Wnioski do dalszej pracy w roku szkolnym 2020 / 2021 

 1.Należy kontynuować dotychczasowe działania podejmowane w celu wspomagania 

rozwoju i edukacji dzieci sprzyjających uczeniu się. 

 2.Należy kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy 

z przedszkolem. 

 

Wnioski  końcowe 

1.Na bieżąco monitorowano procesy rozwoju i edukacji. 

2.Uzyskiwane informacje o dzieciach były wykorzystywane w procesie wspomagania 

rozwoju i edukacji dzieci w celu odpowiedniego dostosowania metod i form pracy. 

3.Udzielano pomocy dzieciom mającym  trudności w poszczególnych sferach rozwojowych 

dostosowującją do 

indywidualnychpotrzebedukacyjnychirozwojowychorazmożliwościpsychofizycznychdzieci.                                                                                                                                            

4.Systematyczne przekazywanie informacji o wychowankach w zakresie ich rozwoju i edukacji 

wpływało na dobre relacje środowiska rodzinnego z przedszkolem.                                                                       

5.Przedszkole spełnia oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej.                                                                      

6.Zastosowanie przez nauczycieli ciekawych metod pracy z wykorzystaniem nowatorskich 

rozwiązań programowych wspiera rozwój zdolności wychowanków przedszkola. 

7.W przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne zgodnie ze wskazaniami PPP. 

Prowadzone są także zajęcia logopedyczne. 

8.Placówka bardzo dobrze współpracuje z rodzicami dzieci 

Rodzice pozytywnie oceniają współpracę z przedszkolem. 

W przedszkolu są monitorowane osiągnięcia dzieci i realizowane plany działań. 

Rodzice zauważyli pozytywne zmiany w postępach edukacyjnych swoich dzieci. 

 



 

 

Sprawozdanie z doskonalenia nauczycieli w ZSP w Babicach 

 

 za  rok szkolny 2019/2020 

 

1.Zgodnie z zaplanowanymi działaniami   Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli 

zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania w zakresie doskonalenia nauczycieli, przeglądano  

ofertyszkoleń. 

2.  Opracowano i zapoznano nauczycieli z planem i harmonogram prac  na rok szkolny    

2019/2020. 

Od  marca  2020r.  nauczanie  zdalne-szkolenia  odbywały  się  olany. 

3.  Informowano nauczycieli o ofertach doskonalenia organizowanych przez różne ośrodki 

kształcenia nauczycieli oraz  innych szkoleniach.  

4. Nauczyciele przekazywali sobie wzajemnie informacje i dzielili się wiedzą z własnych 

szkoleń, udostępniali własne materiały.  

5. Nauczyciele podnosili kwalifikacje, doskonalili warsztat pracy, brali udział w różnych 

formach doskonalenia i kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniami, a w szczególności: 

uzyskiwanie stopni awansu zawodowego, podnoszenie kompetencji psychologiczno- -

pedagogicznych, samokształcenie oraz wymiana informacji ze szkoleń. 

6. W ramach działania zespołu przedmiotowego rozwiązywano problemy wychowawcze i 

edukacyjne, organizowano pomoc psychologiczno- pedagogiczną, organizowano sprawy 

bieżące,  wymiana doświadczeń. 

 

7. Udzielano pomocy  nauczycielom  stażystom, wymieniano doświadczenia. 

 

8. Wzmacniano wzajemne relacje i pracę zespołową w RP poprzez organizowane imprezy, 

spotkania okolicznościowe. 

 

Wnioski do dalszej pracy:  

 

1. Stosować wiedzę i umiejętności w praktyce. 

 

 

 KONKURSY  PRZEDSZKOLNE  I  SZKOLNE 

W  roku  szkolnym  2019/2020  w  I  półroczu  zrealizowano: 

Przedszkole 

-Konkursy  wewnętrzne  w  przedszkolu:   4 

-Konkursy  zewnętrzne  w  przedszkolu:              1 

Szkoła  podstawowa 

-Konkursy  wewnętrzne  w  szkole:   6                      

-Konkursy  zewnętrzne  w szkole:        4 

Konkursy  zaplanowane  na  okres  od  marca  do  czerwca  2020  nie  odbyły   się  z  powodu  

korona wirusa covid-19 

 

Organizacja wycieczek i spacerów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Babicach w I 

półroczu roku szkolnego 2019/2020 

 

W roku szkolnym 2019/2020, w I półroczu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z wcześniej 

zaplanowanych imprez zorganizowano i zrealizowano 25 uroczystości i imprez szkolnych 



 

 

i przedszkolnych. W tym 20 warsztatów  i  pogadanek o charakterze profilaktycznym ,  

wychowawczym (warsztaty, prelekcje, pogadanki i spotkania), pozostałe to inne imprezy i 

uroczystości szkolno – przedszkolne oraz apele przygotowane przez Samorząd Uczniowski. 

Poprzez organizację imprez i warsztatów realizowano wszystkie ważne cele i zadania Programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz główne założenia Wychowania do Wartości, a także 

Wychowania Patriotycznego. Warsztaty  były  prowadzone  przez  koordynatora  ds. 

bezpieczeństwa , pedagoga  szkolnego, wychowawców , higienistkę  szkolną , policjanta. 

Wycieczki  zaplanowane  na  II  półrocze  2019/2020  nie  odbyły  się  z  powodu  pandemii. 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZEK  

W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

Lp. Data Dokąd i w jakim celu odbyła się wycieczka 

 

Uczestnicy 

1. 11.09.2019r. Wycieczka na skrzyżowanie i przejście dla pieszych- 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, utrwalenie 

zasad ruchu drogowego. 

starszaki 

 

2. 02.10.2019r. „Idziemy do sklepu” – wycieczka do pobliskiego 

sklepu. Oglądanie owoców,warzyw oraz ich 

przetworów, zapoznanie z funkcjonowaniem sklepu. 

maluchy 

3. 31.10.2019r. Wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy na grobach 

najbliższych. 

maluchy, starszaki 

 

4. 11.12.2019r. Wyjście ze świątecznym programem artystycznym  

do Koła Emerytów i Rencistów w Babicach. 

Klasa I, II 

 

 

5. 30.01.2020r. Wyjazd do RCK-u w Raciborzu na interaktywne 

przedstawienie multimedialne „Kot w butach – 

opowieść w kilku obrazach”. 

starszaki,  

klasa I 

klasa II 

 

6. 05.02. 2020r. Wyjście z programem artystycznym  z okazji dnia 

Babci i Dziadka do Koła Emerytów i Rencistów w 

Babicach. 

Klasa I, II 

 

Wycieczki zaplanowane na II półrocze 2019/2020 nie odbyły się z powodu pandemii 

koronowirusa – Covid-19 

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNO- PRZEDSZKOLNE  

W  ROKU SZKOLNYM   2019/2020 

 



 

 

Lp. Data  Imprezy i wydarzenia  Uwagi o realizacji 

1.  02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie  

roku szkolnego 

Szkoła, przedszkole,  

SU 

2.  18.09.2019r. Spotkanie z policjantem Szkoła, przedszkole,  

SU 

3.  20.09.2019r.  Uroczyste obchody  

DNIA PRZEDSZKOLAKA 

Przedszkole 

 

4.  23.09.2019r. Udział w ogólnopolskiej akcji: 

„Sprzątanie świata” 

Szkoła, przedszkole,  

SU 

5.  25.09.2019r. Dzień Języków Obcych Nauczyciele : 

Język angielski, 

język mniejszości 

nar.-j. niemiecki 

6.  30.09.2019r. Obchody Dnia Chłopca w przedszkolu Przedszkole 

 

7.  04.10.2019r. Obchody Dnia Chłopca w szkole Szkoła, SU 

 

8.  14.10.2019r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Szkoła, przedszkole,  

SU 

9.  21.10.2019r. Teatr Lalek KUKIEŁKA „Dobro zawsze 

powraca” 

Przedszkole, 

Szkoła 

10.  04.11.2019r. Pasowanie na czytelnika uczniów 

pierwszoklasistów 

Wychowawca klasy 

I 

11.  07.11.2019r. Udział w ogólnopolskiej akcji                      

„ Śniadanie daje moc” 

Szkoła, przedszkole,  

SU 

12.  08.11.2019r.  Rozwiązanie konkursu na plakat 

upamiętniający rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

 

Szkoła, przedszkole,  

SU 

13.  08.11.2019r. Patriotyczny Konkurs recytatorski Szkoła, przedszkole,  

SU 

14.  08.11.2019r. Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej Szkoła, przedszkole,  

SU 

15.  13.11.2019r.  Zajęcia otwarte dla rodziców 

. 

Przedszkole 

16.  25.11.2019r. Dzień Pluszowego Misia 

 

Przedszkole 

17.  27.11.2019r. Zabawy i wróżby Andrzejkowe Szkoła, przedszkole,  

SU 

18.  04.12.2019r. Dzień Górnika Szkoła, przedszkole,  

SU 

19.  06.12.2019r. Spotkanie ze św. Mikołajem Szkoła, przedszkole,  

SU 

20.  08.12.2019r. Występy dzieci szkolnych i 

przedszkolnych na kiermaszu 

świątecznym w Nędzy 

Szkoła, 

przedszkole 

21.  10.12.2019r. Pieczemy pierniczki świąteczne 

 

Szkoła, przedszkole,   

22.  11.12.2019r. Wspólne ozdabianie pierników Szkoła, przedszkole,   



 

 

23.  11.12.2019r.  Występy świąteczne uczniów klasy I i II 

w Kole Emerytów i Rencistów 

Szkoła  

24.  20.12.2019r. Udział w uroczystym poranku wigilijnym 

i Jasełkach oraz spotkaniu opłatkowym 

Szkoła, przedszkole,  

SU 

25.  09.01.2020r. Spotkanie z policjantem na temat:      

„Bezpieczeństwa w czasie zimy” 

Przedszkole, szkoła 

26.  28.01.2020r. Apel „75 rocznica Wyzwolenia 

Auschwitz” 

Szkoła 

 

27.  29.01.2020r. Dzień Babci i Dziadka Przedszkole, szkoła 

28.  29.01.2020r. Teatrzyk kukiełkowy - Legendy polskie: 

Legenda o smoku wawelskim 

Przedszkole, szkoła 

29.  13.02.2020r. Balik karnawałowy 2020r. Przedszkole, szkoła 

30.  17.02.2020r. Wizyta policjanta: Warsztaty 

pt.”Cyberprzemoc” 

Szkoła 

 

31.  3.03.2020r. Seans filmowy „Kraina cudów” Szkoła 

 

32.  6.03.2020r. Dzień Kobiet Przedszkole, szkoła 

 

 

 

WNIOSKI:  

 

W  roku szkolnym 2019 / 2020,  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z wcześniej 

zaplanowanych imprez zorganizowano i zrealizowano 32 uroczystości i imprez szkolnych i 

przedszkolnych. Poprzez organizację imprez i warsztatów realizowano wszystkie ważne cele i 

zadania programu Profilaktycznego i Wychowawczego oraz główne założenia Wychowania do 

Wartości, a także Wychowania Patriotycznego. 

Imprezy i uroczystości zaplanowane na marzec, kwiecień i maj nie zostały zrealizowane w 

powodu pandemii koronowirusa Covid-19 i przejścia na nauczanie zdalne. 

 

KONKURSY PRZEDSZKOLNE I SZKOLNYCH  

 ROK  SZKOLNY 2019 / 2020 

 

 

Konkursy wewnętrzne w przedszkolu 

 

Lp. Nazwa konkursu Uczestnicy - 

miejsce 

Organizator Data 

1.  Konkurs recytatorski z 

okazji Dnia Chłopca 

„WIERSZYKI MÓWIMY 

INNYM SIĘ 

CHWALIMY” 

MALUCHY: 

STARSZAKI: 

Filip Chluba – 

udział 

Julia Depta – udział 

Wychowawca grupy 

maluchów i 

starszaków 

30.09.2019r. 



 

 

Gabriel Klieryk – 

udział 

Karolina 

Sodzawiczny - 

udział 

2. Konkurs recytatorski o 

tematyce 

patriotycznej:„KTO TY 

JESTEŚ ? - POLAK 

MAŁY” 

MALUCHY: 

STARSZAKI: 

Natalia Niedziela – I 

miejsce 

Rafał Popek – II 

miejsce 

Julia Depta – III 

miejsce 

Krzysztof Filip – 

wyróżnienie 

Wiktoria Grycman – 

wyróżnienie 

Gabriel Klieryk – 

wyróżnienie 

Emilia Kolonko – 

wyróżnienie 

Zuzanna 

Leszczyńska – 

wyróżnienie 

Agata Przybyła – 

wyróżnienie 

Karolina 

Sodzawiczny 

Wychowawca grupy 

maluchów i 

starszaków 

08.11.2019r. 

3. Konkurs recytatorski 

„WIERSZYKI I 

RYMOWANKI O 

MISIACH” 

MALUCHY :  

STARSZAKI: 

Wiktoria Grycman – 

wyróżnienie 

Emilia Kolonko – 

wyróżnienie 

Natalia Niedziela – 

wyróżnienie 

Agata Wieczorek – 

wyróżnienie 

Filip Chluba – 

wyróżnienie 

Krzysztof Filip – 

wyróżnienie 

Gabriel Klieryk – 

wyróżnienie 

Agata Przybyła – 

wyróżnienie 

Karolina 

Sodzawiczny - 

wyróżnienie 

Wychowawca grupy 

maluchów i 

straszaków 

25.11.2019r. 



 

 

4. Konkurs plastyczny „MIŚ 

BOHATER 

KSIĄŻKOWY” 

MALUCHY: 

STARSZAKI: 

Julia Depta – I 

miejsce 

Agata Wieczorek – I 

miejsce 

Filip Chluba – II 

miejsce 

Krzysztof Filip– II 

miejsce 

Stanisław 

Góralczyk– II 

miejsce 

Wiktoria Grycman– 

II miejsce 

Zuzanna 

Leszczyńska– II 

miejsce 

Laura Michałek– II 

miejsce 

Szymon Mrozek– II 

miejsce 

Tobiasz Mrozek– II 

miejsce 

Rafał Popek– II 

miejsce 

Agata Przybyła– II 

miejsce 

Martin Wydra– II 

miejsce 

Wychowawca grupy 

maluchów i 

starszaków 

25.11.2019r. 

 

PRZEDSZKOLE – ZSP BABICE 

Konkursy zewnętrzne 

1.  Konkurs plastyczny „NA 

STRAŻY PRZYRODY” 

Grupa Starszaki - 

udział 

Organizatorzy akcji 

„NA STRAŻY 

PRZYRODY” 

12.12.2019r. 

SZKOŁA – 

ZSP Babice 

Konkurs wewnętrzny 

 

1. Konkurs SU                                       

„ Najsympatyczniejszy 

chłopak” 

 

Wszyscy chłopcy 

klas I-II 

 

I miejsce: 

Adam Krziżekkl.I 

Michał Przybyła kl.I 

Opiekun Samorządu 04.10.2019r. 



 

 

 

 

2. Recytatorski  konkurs 

patriotyczny z okazji  

rocznicy odzyskania 

Niepodległości 

KLASA I : 

Antonia Łyczek – I 

m 

Paulina 

Sodzawiczny – 

wyróżnienie 

Samuel Bytomski- 

wyróżnienie 

Fabian Wydra – 

udział 

Karl Scholtys – 

udział 

 

KLASA II: 

Łukasz Brauner –               

Udział 

FranciszeChluba –  

III miejsce 

Emilia Czech - 

udział 

Paulina Czech – 

II miejsce 

Agata Nahlik -  

udział 

Michał Przybyła- 

wyróżnienie 

 

Opiekun Samorządu,  

Wychowawcy klas 

08.11.2019r. 

3. Konkurs piosenki 

patriotycznej z okazji  

rocznicy odzyskania 

Niepodległości 

KLASA I : 

Fabian Wydra – 

 III miejsce 

Samuel Bytomski - 

wyróżnienie 

KLASA II: 

Łukasz Brauner–II 

miejsce 

Paulina Czech – I m 

 

Opiekun Samorządu,  

Wychowawcy klas 

08.11.2019r. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastyczny konkurs 

patriotyczny z okazji  

rocznicy odzyskania 

Niepodległości 

 

 

 

 

 

 

KLASA I : 

Szymon Sobeczko - 

I miejsce 

Samuel Bytomski – 

wyróżnienie 

Natalia Zimny – 

wyróżnienie 

Dawid Gacek- 

udział 

Opiekun Samorządu,  

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Krziżek - 

udział 

Antonina Łyczek – 

udział 

Karol Scholtys – 

udział 

Kamil Ryborz – 

udział 

Paulina 

Sodzawiczny- 

udział 

Paula Wiertelorz – 

udział 

Fabian Wydra - 

udział 

 

KLASA II: 

Łukasz Brauner II m 

Michał Przybyła III 

m 

Kacper Ratuszniak – 

wyróżnienie 

Emilia Czech – 

udział 

Agata Nahlik – 

udział 

Aleksandra Pawlus 

– udział 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Szkolny Konkurs 

plastyczno-literacki pt.  

„ Baśnie Andersena” 

Klasa I : 

Samuel Bytomski 

Dawid Gacek 

Antonina Łyczek 

Kamil Ryborz 

Karol Scholtys 

Szymon Sobeczko 

Paulina 

Sodzawiczny 

Fabian Wydra- 

Udział 

 

Fabian Wydra- 

Udział 

 

Klasa II: 

Łukasz Brauner, 

Agata Nahlik, 

Aleksandra Pawlus, 

Kacper Ratuszniak 

 –  udział 

Opiekun Samorządu,  

Wychowawcy klas 

 

02.12.2019r. 



 

 

6. Konkurs SU                                       

„ Najsympatyczniejsza 

dziewczynka” 

 

Wszystkie 

dziewczynki klasy I-

II 

 

I miejsce: 

Paulina 

Sodzawiczny kl. I 

Agata Nahlik kl. II 

Opiekun Samorządu,  

Wychowawcy klas 

 

06.03.2020r. 

 

Szkoła –  

ZSP Babice 

Konkurs zewnętrzny 

 

7. VIII Ogólnopolski 

konkurs czytelniczo-

literacki „ Baśnie 

Andersena” 

KLASA I  

 

KLASA II 

 

Centrum Edukacji 

„LECTURA” 

09.12.2019r. 

8. XII Powiatowy Festiwal 

Twórczości Artystycznej 

– konkurs plastyczny 

 

Antonina Łyczek – 

udział 

Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu 

 

9. Ogólnopolski Konkurs 

plastyczny „ Pluszowy 

Miś” 

 

Łukasz Brauner- 

udział 

Kacper Ratuszniak - 

udział 

Katolicka Szkoła 

Podstawowa w 

Dąbrowie Górniczej 

 

 

06.12.2019r. 

10. Konkurs sklepów sieci 

Biedronka „ Szkolne 

Przygody Gangu 

Słodziaków” 

Kl. I – udział 

 

Kl. II- udział 

Sklepy sieci 

Biedronka 

20.09.2019r.- 

13.12.2019r. 

 

WNIOSEK: 

W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci przedszkolne wzięły udział w 5 konkursach. 4 z nich to 

konkursy wewnętrzne odbywające się na terenie przedszkola, a 1 z nich to konkurs zewnętrzny. 

Dzieci szkolne wzięły udział w 10 konkursach, w tym 6 z nich to konkursy szkolne, natomiast 

4 to konkursy zewnętrzne.  

W kolejnym roku szkolnym należy nadal motywować i zachęcać dzieci przedszkolne i uczniów 

szkolnych do udziału w proponowanych konkursach przedszkolnych i szkolnych. 

Wszelkie konkursy zaplanowane na okres od marca do czerwca 2020 nie odbyły się z 

powodu koronowirusaCovid -19. 

 

 

W szkole podstawowej nauczyciele realizują zadania w ramach innowacji pedagogicznej: „W 

krainie książki”- innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji czytelniczej.  

 

W przedszkolu realizuje się zadania w ramach innowacji pedagogicznej: Innowacja 

pedagogiczna „Książka  moim przyjacielem” z zakresu edukacji czytelniczej w przedszkolu. 

 

 



 

 

W szkole i w przedszkolu nauczyciele realizowali zadania w ramach innowacji pedagogicznej 

: „Zaopiekuj się mną, a ja pomogę tobie” z zakresu edukacji ekologicznej.  

 

 

W  roku szkolnym 2019 / 2020 w Szkole Podstawowej  w ZSP w Babicach został 

zrealizowany jest projekt edukacyjny klas I i III pod tytułem „Sto bajek na stulecie 

niepodległości”.  

 

 

W przedszkolu  zrealizowano  projekt  edukacyjny z zakresu edukacji patriotyczno-

regionalnej „Moja mała ojczyzna” 

 

 

 

6. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły była współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym 

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę 

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. W realizacji uwzględniono podstawowe 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:  profilaktyka 

uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, 

wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz wdrażanie nowej 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rozwijanie kompetencji matematycznych 

uczniów. Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tworzenie oferty programowej w 

kształceniu zawodowym. 

 

 

 

WNIOSKI 

7. Program wychowawczo- profilaktyczny  jest realizowany zgodnie z celami. 

8. Rozwijane są  wszystkie sfery osobowości uczniów. Każde dziecko ma szansę na  

osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu adekwatnego do jego możliwości. 

9. Nauczyciele kształtują samodzielne myślenie uczniów, wzajemne zaufanie, uczą 

otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami, 

wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia.  

10. Dostarczają  uczniom wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. 

11. Wdrażają uczniów do poszanowania Ojczyzny, poszanowania tradycji regionalnych i 

rodzinnych. 

12. Podejmowane są  działania z zakresu dbałości o bezpieczeństwo uczniów. 

13. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. 

14. Angażują się w akcje charytatywne. 

15. Zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wyznaczone na miesiąc 

marzec, kwiecień, maj i czerwiec nie zostały zrealizowane z powodu pandemii 

koronowirusa Covid—19 

 

Sprawozdanie z realizacji programów w szkole podstawowej  

i przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 

 



 

 

Lp

. 

Nazwa programu Tematyka Zasięg, 

organizator 

Odbiorcy 

1.  

 

Program dla szkół  

 

promowanie wśród uczniów 

zdrowej diety bogatej w 

owoce i warzywa oraz mleko. 

Program 

ogólnopolski 

ARR 

 

Uczniowie 

klas: I,III 

 

2. „Śniadanie Daje 

Moc!” – innowacyjny 

program edukacyjny 

 

propagowanie wśród 

najmłodszych zdrowych 

nawyków żywieniowych.  

Program 

ogólnopolski 

honorowanypa

tronatem MEN 

Uczniowie 

klas: I,III 

Dzieci 

przedszkolne 

3. „Cukierki” program profilaktyczny 

mający nacelu 

kształtowanie umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo w relacjach 

z innymi; 

nauka postaw asertywnych 

względem osób 

nieznajomych; 

 

Program 

wczesnej 

profilaktyki 

uzależnień   

Uczniowie 

klas: I,III 

4. 1. Akademia 

BezpiecznegoPucha

tka 

Program obejmujący 

tematykę związaną z 

bezpieczeństwem dzieci w 

czterech sferach: na drodze, 

w domu, w szkole oraz w 

Internecie.  

Ogólnopolski 

program 

edukacyjnymar

ka Puchatek 

Uczniowiekla

sy I 

5. 2. Kubusiowi 

Przyjaciele Natury 

Program obejmujący 

tematykę ekologiczną 

 

 

Ogólnopolski 

program 

edukacyjny 

Marka Kubuś 

 

Uczniowie 

klas: I,III 

6. “ Na straży 

przyrody” 

propagowanie wśród dzieci w 

wieku przedszkolnym ogólnej 

wiedzy na temat ekologii, w 

tym w szczególności na temat 

zagrożonych gatunków 

zwierząt i roślin. 

 

Akcja/ 

program 

edukacyjny 

Dzieci 

przedszkolne 

7. “Szkolny Gang 

Słodziaków” 

 

Motywowanie uczniów klas 

I-III do czytania 

Program 

ogólnopolski 

sieci sklepów 

Biedronka 

Uczniowiekla

s I,II 



 

 

8.  “ Klub Zdrowego 

Przedszkolaka”- 

project edukacyjny 

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci z 

dziedziny zdrowia, 

wykształcenie u nich postawy 

prozdrowotnej, nabycie 

określonych umiejętności 

oraz przyswojenie 

prawidłowych przyzwyczajeń 

I nawyków higieniczno-

zdrowotnych. Wspieranie 

prawidłowego rozwoju dzieci 

poprzez propagowanie 

zdrowego stylu życia.  

PaństwowyPo

wiatowyInspek

toratSanitarny 

w Raciborzu 

Dzieci 

przedszkolne 

9. “ Mamy kota na 

punkcie mleka” 

Wzmocnienie pozytywnego 

wizerunku mleka i produktów 

mlecznych pochodzących z 

Polski. 

 

 

 

 

 

Projekt 

finansowany z 

Funduszu 

Promocji 

Mleka 

realizowany 

przez Polską 

Izbę Mleka we 

współpracy z 

Polską 

Federacją 

Hodowców 

Bydła i 

Producentów 

Mleka. 

Uczniowiekla

sy I 

 

 

 

 

Sprawozdanie zespołu do spraw promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

Promocja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Babicach w roku szkolnym  2019 / 2020 

odbywała się tak jak w latach ubiegłych, zgodnie z wytycznymi Planu pracy zespołu do spraw 

promocji. 

 



 

 

Zespół ds. promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z wszystkimi nauczycielami 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  dbał   o właściwą promocję poprzez: 

 - współpracę z lokalną gazetą, udzielanie wywiadów do prasy; 

- stały przepływ informacji z rodzicami przedszkolaków i uczniów klas I-II 

( bieżące informacje w zeszytach korespondencji ); 

- przygotowywanie plakatów i tablic informacyjnych dla rodziców; 

- prezentację dorobku artystycznego dzieci i uczniów : gazetki ścienne na korytarzu, wystawki, 

galerie; 

- przygotowanie gazetki wspomnieniowej na korytarzu szkolnym  „ Fotogaleria  2019 / 2020 

”; 

- redagowanie notatek z życia szkoły i przedszkola do gminnej gazety lokalnej; 

- redagowanie notatek z życia szkoły i przedszkola do kroniki ZSP                                w 

Babicach; 

- notatki opisujące życie szkoły i przedszkola na stronie internetowej ZSP; 

- sprawozdania z udziału w ogólnopolskich programach ( Program dla szkół,  Śniadanie daje 

moc, Szkolny Gang Słodziaków,) odsyłane do organizatorów akcji i programów; 

- udział dzieci przedszkolnych i szkolnych w konkursach na terenie Gminy  i poza nią; 

(konkursy plastyczne, muzyczne oraz konkursy organizowane przez  SU ); 

- udział dzieci przedszkolnych i szkolnych w imprezach środowiskowych i  w życiu 

kulturalnym środowiska lokalnego ( Andrzejki, dzień Górnika); 

- Współpraca z instytucjami lokalnymi : filia Biblioteki Gminnej   w Nędzy, Gminna Biblioteka 

w Nędzy, Urząd Gminy w Nędzy, Koło Emerytów  i Rencistów  w Babicach, przedszkola i 

szkoły  z Gminy Nędza. 

 

Wiele imprez i uroczystości odbywa się przy wspólnym udziale dzieci przedszkolnych, jak i 

szkolnych ( rozpoczęcie roku szkolnego, próbny alarm pożarowy, dzień chłopca, DEN, 

akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Andrzejki, dzień Górnika, 

spotkanie z Mikołajem, pieczenie i ozdabianie świątecznych pierniczków, poranek wigilijny, 

Jasełka, spotkanie opłatkowe, dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, dzień Kobiet). 

Integracja dzieci przedszkolnych i szkolnych odbywa się również poprzez organizowanie 

wspólnych wyjazdów i wyjść ( wyjazd na przedstawienie teatralne do Raciborza – 30.01.20r.). 

Wszystkie dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego chętnie biorą udział we wszelkich akcjach 

charytatywnych proponowanych i ogłoszonych przez Samorząd Uczniowski. Przedszkolaki i 

dzieci  z klasy I i II w roku szkolnym 2019 / 2020  brały udział w ogólnopolskiej akcji „ 

Sprzątanie świata”, „ Śniadanie daje moc”, „ Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci na 

Kresach”, „ Góra grosza”, „ Zbiórka szczoteczek do zębów dla dzieci  z Tanzanii”.                     

Wiele warsztatów profilaktycznych kierowanych było i organizowanych zarówno dla dzieci 

szkolnych i przedszkolnych (  „ Bezpieczna ewakuacja”, warsztaty na temat profilaktyki i 

ochrony zdrowia z udziałem farmaceuty, warsztaty o prawach dziecka, „Bezpieczne zabawy 

zimą”, spotkania z policjantem. Udział w programach dotyczących bezpieczeństwa „ Akademia 

bezpiecznego Puchatka”. Wszystkie pogadanki dotyczące bezpieczeństwa, kultury osobistej i 

profilaktyki zdrowia odbywają się  w przedszkolu i w szkole         ( spotkania z panią higienistką, 

farmaceutką, udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych „ Klub zdrowego 

przedszkolaka”, „ Program dla szkół”, „ Śniadanie daje Moc”, „Kubusiowi Przyjaciele 

natury”).  

Wieloletnią tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są stałe spotkania   z panią bibliotekarką 

w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku szkolnym panie z Koła Emerytów 

i Rencistów w Babicach czytały dzieciom szkolnym  i przedszkolnym opowiadania z książki 

„Szkolne przygody Gangu Słodziaków” podczas wspólnej uroczystości „Śniadanie daje Moc”. 

Szkoła realizowała projekt edukacyjny „ Sto bajek na stulecie niepodległości”. A także brała 



 

 

udział w innowacji edukacyjnej „ W krainie książki” oraz  w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym  „ Zaczytana szkoła” 

Rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych chętnie i aktywnie włączają się w pomoc i 

organizację wielu imprez i uroczystości oraz wspólnych wyjazdów. Życie szkolne i 

przedszkolne nadal przeplata się, a dzieci obu grup każdego dnia integrują się podczas 

wspólnych zabaw i korzystając z tych samych pomieszczeń szkolno-przedszkolnych ( jadalnia, 

sala gimnastyczna, korytarz szkolno-przedszkolny, sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, 

biblioteka ). Dzieci szkolne chętnie pomagają przedszkolakom, zwłaszcza tym młodszym 

podczas ubierania i rozbierania się w szatni. Uczniowie klasy II często odwiedzali dzieci z 

grupy maluszków czytając im bajki i wiersze. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zarówno 

wśród dzieci, nauczycieli, pracowników,  jak i rodziców panuje miła i serdeczna atmosfera 

pełna życzliwości i chęci pomocy.  

 

 

 

 

Warsztaty w szkole podstawowej i przedszkolu przeprowadzone w  roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Data Warsztaty 

1. 03.09.2019r. 

 

„Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły” - warsztaty 

profilaktyczne, które miały na celu poznanie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa na drodze, doskonalenie umiejętności 

przewidywania niebezpiecznych sytuacji  

w drodze do szkoły. 

 

2. 18.09.2019r. Bezpieczeństwo dzieci” – warsztaty profilaktyczne z Policjantem, 

mające na celu przypomnienie i utrwalenie wszystkich ważnych 

zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych i 

szkolnych. 

 

3. 18.09.2019r. Warsztaty dla uczniów na temat profilaktyki i ochrony zdrowia – 

pogadanka i informacja dotycząca wyłożenia szczepionki dla 

lisów przeciwko wściekliźnie. 

 

4. 27.09.2019r. Próbny alarm przeciwpożarowy – próba ewakuacji. 

5.  27.09.2019r. „Bezpieczna ewakuacja” warsztaty profilaktyczne dla dzieci 

szkolnych. 

 

6. 17.10.2019r. „ Bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu” - warsztaty 

profilaktyczne dla dzieci szkolnych. 

 

7. 21.10.2019r. Udział w teatrzyku profilaktycznym Teatru Lalek KUKIEŁKA pt. 

„ Dobro zawsze powraca” 

8. 30.10.2019r. Warsztaty profilaktyczno-zdrowotne na temat higieny ogólnej i 

higieny jamy ustnej. 

 

9. 20.11.2019r. Warsztaty o prawach dziecka. 



 

 

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka zapisanymi  

w Konwencji o Prawach Dziecka. Pogłębianie wiedzy na temat 

znajomości praw dziecka.  

 

10. 11.12.2019r. „Profilaktyka próchnicy” -warsztaty dla dzieci przedszkolnych. 

 

11. 27.11.2019r. Warsztaty profilaktyczno-zdrowotne na temat higieny ogólnej. 

 

12.  20.12.2018r. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Bezpieczne ferie 

świąteczne”. Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa 

podczas zabaw i sportów zimowych oraz zachowania 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w domu  

i podczas zabaw sylwestrowych. 

13. 

 

 

 

09.01.2020r. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Bezpieczne ferie zimowe”. 

Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas 

zabaw i sportów zimowych oraz zachowania bezpieczeństwa 

podczas wypoczynku w domu. 

 

14. 28.01.2020r. Apel „75 rocznica Wyzwolenia Auschwitz 

 

15. 11.02.2020r. Warsztaty „Dzień bezpiecznego Internetu 2020r.” 

 

16. 12.02.2020r. Warsztaty „Warto szczepić” 

 

17. 17.02.2020r. Warsztaty pt. ”Cyberprzemoc” 

 

18. 26.02.2020r. Warsztaty pt.” Bezpieczny Internet” 

 

19. 26.02.2020r. Warsztaty „Prawidłowe mycie rąk z użyciem mydła 

antybakteryjnego”. 

 

20. 03.03.2020r. Warsztaty „Zdrowie i higiena osobista” 

 

 

 

Wnioski: 

 

W  roku szkolnym 2019 / 2020,w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Babicach 

przeprowadzono 20 warsztatów i pogadanek w ramach programu wychowawczo-

profilaktycznego i bieżących sytuacji szkolno-przedszkolnych oraz zaleceń Ministra Edukacji 

Narodowej( 13 I półrocze i 7 II półrocze ). Dotyczyły profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, 

zachowania w grupie społecznej, wartości  i postaw, a także warsztaty dotyczące profilaktyki i 

przeciwdziałania Covid 19. Warsztaty były przeprowadzone przez koordynatora ds. 

bezpieczeństwa, pedagoga szkolnego,  wychowawców oraz higienistkę szkolną, policjanta. 

 

Sprawozdanie z doskonalenia nauczycieli w ZSP w Babicach 

 

 za rok szkolny 2019/2020 

 



 

 

1.Zgodnie z zaplanowanymi działaniami   Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli 

zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania w zakresie doskonalenia nauczycieli, przeglądano  

ofertyszkoleń. 

 

2.  Opracowano i zapoznano nauczycieli z planem i harmonogram prac WDN na rok szkolny 

2019/2020. 

 

3.  Informowano nauczycieli o ofertach doskonalenia organizowanych przez różne ośrodki 

kształcenia nauczycieli oraz  innych szkoleniach.  

4. Nauczyciele przekazywali sobie wzajemnie informacje i dzielili się wiedzą z własnych 

szkoleń, udostępniali własne materiały.  

5. Nauczyciele podnosili kwalifikacje, doskonalili warsztat pracy, brali udział w różnych 

formach doskonalenia i kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniami, a w szczególności: 

uzyskiwanie stopni awansu zawodowego, podnoszenie kompetencji psychologiczno- -

pedagogicznych, samokształcenie oraz wymiana informacji ze szkoleń. 

6. W ramach działania zespołu przedmiotowego rozwiązywano problemy wychowawcze i 

edukacyjne, organizowano pomoc psychologiczno- pedagogiczną, organizowano sprawy 

bieżące,  wymiana doświadczeń. 

 

7. Udzielano pomocy  nauczycielom  stażystom, wymieniano doświadczenia. 

 

8. Wzmacniano wzajemne relacje i pracę zespołową w RP poprzez organizowane imprezy, 

spotkania okolicznościowe. 

 

Do świetlicy szkolnej zapisanych zostało 19 uczniów. 

Zajęcia odbywały się codziennie ( 2 godziny tygodniowo). 

 

 

WNIOSKI 

1. Zadania świetlicowe realizowane są zgodnie z przyjętymi celami. 

2. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany. 

3. Zwracano uwagę na bezpieczne warunki podczas pracy a szczególnie zabaw 

ruchowych. 

4.  Wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność 

dzieci.  

5. Dobierano zajęcia w taki sposób, aby dawały wytchnienie po nauce a jednocześnie 

wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczniów. 

6. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych i starannie wykonywały 

prace plastyczno – techniczne, które często stanowiły dekorację świetlicy, bardzo 

chętnie grały w różne gry dydaktyczne, a także uczestniczyły w zajęciach sportowych 

ucząc się zdrowej rywalizacji.  

7. W połowie marca, kwietniu, maju i czerwcu 2020 zajęcia świetlicowe miały 

charakter zdalny. 

 

 

   Prognoza uczniów i dzieci  w ZSP w Babicach 



 

 

 

 

Rok szkolny  2019/2020 

W szkole 

Klasa I   -   11 uczniów 

Klasa II  -    8 uczniów 

Klasa III   -  brak 

Razem :  19 uczniów 

 

W przedszkolu 

Grupa starszaków                                                             Grupa maluchów 

6  - latki    24 osoby                                                          4 latki     5 osób 

5 –  latki  10 osób                                                              3 latki 10 + 1 od X 

Razem : 40 dzieci  

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

W szkole 

Klasa I   - 10 uczniów 

( 2 dzieci z orzeczeniem) 

Klasa II   - 11 uczniów 

Klasa III  - 8 uczniów 

Razem  29 uczniów 

 

W przedszkolu 

Grupa starszaków                                                                    Grupa maluchów 

6 –  latki+ 2 z orzeczeniem    10+2 =12 osób                     4 – latki 10+1=11 osób 

5 – latki                 5 osób                                                       3 latki – 2 osoby 

Razem : 30 osób 

 

 

Prognoza uczniów i dzieci w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Babicach 

 

Szkoła 

Rok szkolny 2021/2022 

 

Rocznik 2014 

Kl .I   -  12   uczniów   

 Rocznik 2013                 

 Kl .II     - 10 uczniów     

Rocznik  2012 

  Kl. III  - 11 uczniów 

Razem:  32 

 

 

 



 

 

 

 

PRZEDSZKOLE W NĘDZY 

 

 

1.  W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu w Nędzy były 4 oddziały przedszkolne.  

Na dzień 30 września 2019 r.  do przedszkola uczęszczało 96 dzieci. 

Liczebność grup: 

 Oddział „0”  Plastusie - 25 dzieci 

 Odział poniżej „0” MInionki – 25 dzieci 

 Odział poniżej „0” Smerfiki – 24 dzieci 

   Odział poniżej „0”Pingwinki– 25 dzieci 

 

 

Rocznik Ilość dzieci 

2012 1 

2013 19 

2014 30 

2015 25 

2016 14 

2017 7 

Suma 96 dzieci 

 

 

 

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola w Nędzy uczęszcza 96 dzieci. 

4 odziały:  Odział „0” Minionki– 25 dzieci 

 Odział poniżej „0” Smerfiki – 24 dzieci 

           Odział poniżej „0” Pingwinki – 24 dzieci 

 Odział poniżej „0” Misie– 23 dzieci 

Rocznik Ilość dzieci 

2014 29 

2015 27 

2016 19 

2017 21 



 

 

Suma 96 dzieci 

 

W roku szkolnym 2021/2022 na podstawie spisu dzieci należących do obwodu prognozujemy, 

że liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nędzy powinna się utrzymać na podobnym 

poziomie czyli ok. 100 dzieci.  

2.W Przedszkolu w Nędzy w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było 11 nauczycieli. 

  

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Nauczyciel dyplomowany 7 

Nauczyciel mianowany 0 

Nauczyciel kontraktowy 1 

Nauczyciel stażysta 3 

 

 Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu wg etatów: 

Wymiar zatrudnienia Liczba pracowników 

1 etat 3 osoby: 

Pomoc n-la, intendentka, kucharka 

7/8 etatu 1 osoba: 

Pomoc kuchenna 

6/8 etatu 5 osób: 

Pomoc n-la x 3, sekretarz, woźny/palacz 

3/8 etatu 1 osoba 

Główna księgowa, 

 
Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu w Nędzy prowadzony był zgodnie z rocznym 

planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020, który został opracowany na 

podstawie wytyczonych kierunków  realizacji polityki oświatowej Ministra Edukacji 

Narodowej, Katowickiego Kuratora Oświaty oraz wniosków z nadzoru w poprzednim roku 

szkolnym 2018/2019.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1) Plan nadzoru pedagogicznego został realizowany na bieżąco do dnia 12.03.202 r. do 

dnia ogłoszenia stanu epidemii i zawieszenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczych w placówkach oświatowych..  

2) Ewaluację wewnętrzną udało się przeprowadzić w całości. Sprawozdanie i wnioski 

zostały sporządzone w okresie pandemii przez powołany zespół .W ocenie zespołu 

ewaluacyjnego zastosowane w badaniu narzędzia i metody były użyteczne.  

3) Kontrola planowa  w postaci obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 



 

 

uroczystości, wycieczek, spotkań i codziennego funkcjonowania przedszkola  

realizowana była przez dyrektora planowo do dnia 12.03.2020 roku. W celu 

usprawnienia i ujednolicenia działań kontrolnych wykorzystywany był arkusz 

obserwacji opracowany w przedszkolu , w oparciu o akty prawne.  

4) Po okresie 12 marca 2020 wszelkie działania dyrektora związane z obserwacją pracy 

nauczycieli  były prowadzone zdalnie ( na podstawie zamieszczania materiałów dla 

dzieci i realizowania podstawy programowej przez nauczycieli na FB oraz pisemnie 

wysyłanych informacjach na maila ).  

5) Wspomaganie uwzględniało wnioski z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny 

oraz potrzeby bieżące.  

6) Ewaluacja wewnętrzna, kontrola i wspomaganie zostały udokumentowane.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu zatrudnionych jest 20 pracowników. W tym 

10 nauczycieli, 8 pracowników obsługi i 3 administracji. 

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany był zgodnie z  planem nadzoru pedagogicznego 

opracowanym w oparciu o: 

• art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ustawa Prawo Oświatowe– poz 59, który 

daje dyrektorowi szkoły delegację do sprawowania nadzoru pedagogicznego ( dyrektor 

szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z 

zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna 

nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu), 

• § 25 rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia  2017 roku w sprawie nadzoru 

pedagogicznego – (Dz.U. z 2017 r  poz. 59 i 949), który określa zadania dyrektora 

szkoły w ramach sprawowanego nadzoru (przeprowadza ewaluację wewnętrzną i 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; kontroluje 

przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i 

placówek; wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawienie nauczycielom 

wniosków wynikających z obserwacji), 

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  

2019/2020 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej:  

• wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym  2018/2019 

 

Rada pedagogiczna została zapoznana z planem nadzoru w dniu 16.09.2019 roku 

 

Nadzór pedagogiczny sprawowany był w formie  ewaluacji, kontroli i wspomagania. 

1. Ewaluacja 

Ewaluacja w roku szkolnym2019/2020 dotyczy wymagania:  

Wymaganie 6 : 



 

 

„Rodzice są partnerami przedszkola” 

Wnioski w postaci mocnych i słabych stron  

Mocne strony: 

• Nauczyciele zapewniają wiele różnych form współpracy z rodzicami. 

• Przedszkole organizuje różnorodne formy wspomagania rodziców. 

• Nauczyciele starają się efektywnie współpracować z rodzicami. 

• Zarówno w opinii nauczycieli jak i rodziców, przedszkole spełnia wymagania i 

oczekiwania. 

• W opinii rodziców i nauczycieli współpraca oraz wsparcie ze strony przedszkola jest na 

wysokim poziomie. 

Słabe strony: 

• Rodzice nie zawsze korzystają z oferowanych form współpracy i wspomagania. 

• Niektóre formy przekazywania informacji dla rodziców, nie wzbudzają ich 

zainteresowania. 

 

Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym 

obszarze 

W miarę możliwości zwiększanie częstotliwości organizacji zajęć ze specjalistami. 

Zachęcanie rodziców do rozmowy, dzielenia się informacjami, potrzebami i niepokojami. 

Badania przeprowadzane są w oparciu o projekt, opracowany przez zespół do spraw 

ewaluacji i zatwierdzony przez dyrektora. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem.  

 

 

2. Kontrola 

W pierwszym półroczu oraz w II do 12 marca 2020 r. przeprowadzono  wszystkie 

zaplanowane kontrole . 

 

1) Kontrola w zakresie:  Realizacji podstawy programowej ( karta monitorowania podstawy 

programowej w każdej grupie, sprawozdanie z realizacji podstawy w każdej grupie-

grudzień 2019, sprawozdanie ze zdalnej realizacji podstawy programowej, sprawozdanie 



 

 

z całorocznej realizacji podstawy programowej – maj 2020 ,doraźne kontrole dziennika 

) 

Wnioski: 

• Prawidłowe realizowanie podstawy programowej we wszystkich grupach 

 

2) Kontrola w zakresie : Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania  

 ( monitorowanie planowe i doraźne dzienników oraz pozostałej dokumentacji pracy 

nauczycieli ) 

Wnioski : 

• Dokumentacja prowadzona systematycznie i prawidłowo we wszystkich 

grupach ( dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych) 

• W okresie zawieszenia pracy także uzupełniana w miarę możliwości 

systematycznie 

 

3) Kontrola w zakresie :  Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce. 

Wnioski: 

• Nauczyciele stosują wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami  

• Nauczyciele dostosowują się do wszelkich zaleceń pokontrolnych Śląskiego 

Kuratora Oświaty 

 

4) Kontrola w zakresie :  Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. 

Wnioski: 

• Popularyzacja ciągła czytelnictwa wśród dzieci i rodziców poprzez organizację 

szeregu zajęć, uroczystości, spotkań rozwijających w/w celu 

• W okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć, czytanie dzieciom nagrywane w 

przedszkolu i przesyłane na FB 

5) Kontrola w zakresie : Podniesienie jakości edukacji wychowanie do wartości i 

kształtowanie postaw patriotycznych 

Wnioski: 

• Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

• Konkursy 

• Uroczystości 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi 

6) Kontrola w zakresie  : Współpraca i kontakty z rodzicami, wprowadzenie profilaktyki 

uzależnień wśród dzieci i ich rodziców 

Wnioski: 

• Udział w projekcie PSSE  

• Zebrania 

• Konsultacje 

• Uroczystości, Kiermasz,  

• Wycieczki 

• Kontakt zdalny (Fb, mail, telefon) 

 

3. Wspomaganie 

1) Przeprowadzono 7  obserwacji doradczo-doskonalących, których celem było: 



 

 

• Realizacja podstawy programowej 

• Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozwijanie kompetencji matematycznych 

• „Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych” 

Wnioski: 

Z obserwacji zajęć stwierdzono prawidłowo realizowane treści programowe, zawarte 

cele w pełni zostały zrealizowane przez nauczycieli. 

2) Nie przeprowadzono  obserwacji kontrolno-oceniających w związku z dokonywaniem 

oceny pracy  na wniosek nauczyciela.  

3) Troje nauczycieli odbywało staż  na  stopień awansu  nauczyciela kontraktowego. 

- po złożeniu sprawozdania wszyscy otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego 

następnie  po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali 

stopień nauczyciela kontraktowego. 

4) W ramach WDN zostały przeprowadzone szkolenia na temat: 

• Konwencja praw Dziecka 

 

5) Nauczyciele brali udział w następujących szkoleniach przeprowadzanych przez firmy 

zewnętrzne: 

• Odpowiedzialność prawna nauczycieli 

• Szkolenia BHP 

6) Nauczyciele zostali zapoznani ze zmianami w prawie oświatowym:  

• Prezentacje z narad z dyrektorami 

• Szkolenia 

• Rady pedagogiczne 

• Dostęp do portalu „ Prawo oświatowe” 

Informacje o działalności przedszkola: 

W dniu 1 września do przedszkola uczęszczało 96 dzieci, następnie  liczba powiększyła 

się do 100  

 

 

4. Współpraca z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny  

 

W przedszkolu przeprowadzona została przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty w – 

Katowicach kontrola doraźna w zakresie „ Współpraca z rodzicami „ oraz „ Zapewnienie 

dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu”  

 

• Dostosowanie Statutu Przedszkola w Nędzy do przepisu art. 13 ust.1 pkt 2 i art. 102 

ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 

r., poz. 1148 z późn. zm. ) poprzez zapisanie zakresu zadań związanych zapewnieniem 

bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole innych 

pracowników przedszkola , oraz dostosowanie zapisów  do przepisu § 6 ust. 3 

rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) dotyczącego sporządzania dołączonej do karty 

wycieczki listy uczniów biorących udział w wycieczce. 



 

 

• Zorganizowanie Szkolenia Rady Pedagogicznej przez firmę zewnętrzną o temacie 

 „  Odpowiedzialność prawna nauczycieli . Organizacja wycieczek i wyjazdów w 

przedszkolu.” 

• Umieszczenie w nadzorze pedagogicznym na rok szkolny 2019/2020 

przeprowadzenia przez dyrektora dodatkowych obserwacji zajęć i zabaw swobodnych 

dzieci w wybranych grupach  pod kątem zapewniania dzieciom przez nauczycieli 

poczucia bezpieczeństwa  w ciągu ich pobytu w przedszkolu. 

• Zorganizowanie Rady Szkoleniowej o temacie „ Prawa dziecka w oparciu o 

Konwencję Praw Dziecka ”i „ Przeciwdziałanie agresji dzieci w wieku 

przedszkolnym” oraz spotkania z psychologiem dla dzieci i dla rodziców. 

• Zatwierdzanie organizowanych wycieczek zgodnie z wzorem , o którym mowa  

w § 6 ust.2 wycieczek zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) oraz dołączanie do nich list 

sporządzonych zgodnie z § 6 ust. 3  przywołanego wyżej  rozporządzenia . 

• Dostosowanie „ Regulaminu spacerów i wycieczek w Przedszkolu w Nędzy” do 

zakresu obowiązujących podstaw prawnych – rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 31 października 2018 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. 

U. z 2018 r., poz.2140) oraz do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 

turystyki. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) 

• W sytuacji zaistniałego wypadku zostanie prowadzone postepowanie powypadkowe 

zgodnie z § 41- § 48 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz.. 69 z późn. zm. ) 

Zostanie prowadzony rejestr wypadków zgodnie z § 50 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6 z 2003 

r., poz.. 69 z późn. zm. ) i odnotowywanie w nim systematycznie zdarzenia o 

znamionach wypadku.  

• Zostanie gromadzona  w przedszkolu w indywidualnych teczkach  dla każdego 

dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną, dokumentacja badań i 

czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, logopedę, 

terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę zgodnie z § 19 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji ( dz. U. z 2017 r., poz. 1646 z późn. zm.) 

• Na informacjach pisemnych przedszkola do rodziców o udzielaniu PPP dzieciom w 

przedszkolu będzie również podawany ustalony wymiar godzin tejże pomocy zgodnie 

§ 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z 

późn. zm.)   

5. Dodatkowe działania  na rzecz podniesienia bezpieczeństwa: 

• Spotkania z policjantami – pogadanki 

• Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną 

• Udział w projektach organizowanych przez Sanepid 



 

 

• Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

• Gazetki ścienne 

• Szkolenie BHP 

6. Przeprowadzono przeglądy urządzeń, instalacji, budynku 

• Nadzór budowlany 

• Kominiarz 

• Sanepid 

• Próbna ewakuacja dzieci, personelu przedszkola 

• Przegląd przeciwpożarowy 

 

7. W związku z realizacją kierunków  polityki oświatowej państwa podjęto następujące 

zadania: 

• Podniesienie jakości edukacji „ Wychowanie do wartości” 

• Rozwój doradztwa zawodowego już w przedszkolu 

8. Nauczycielki kontynuowały realizację programów własnych opracowanych w 

poprzednich latach.  

 

9. W roku 2020/2021 nauczycielki, dzieci i przedszkole otrzymały następujące  nagrody, 

wyróżnienia 

 

• Nagrody dyrektora 

• Za udział w konkursach  

 

 

10. Przedszkole brało udział w akcjach  pozyskujących sponsorów i dodatkowe fundusze  

• Kiermasz 

11. W ramach współpracy z najbliższym środowiskiem : 

Wyjścia i spotkania z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami: 

• Urząd Gminy 

• GCK 

• Biblioteka Gminna 

• GOSiR w Nędzy 

• Szkoła Podstawowa 

• Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

• Koło Emerytów i Rencistów 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku 

12. W tym roku zorganizowane zostały następujące zajęcia  dodatkowe: 

• Język niemiecki 

• Język angielski 

• Rytmika 

• Religia 

• Warsztaty plastyczne 

13. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało objętych 20 dzieci . 

• Terapia logopedyczna -18 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -1 



 

 

• Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna -1 

• Kształcenie specjalne-1 

14. Doposażono plac zabaw : ( bocianie gniazdo, gondola, huśtawki, gry dydaktyczne na 

podwórku za środki pozyskane od sponsorów we współpracy z Radą Rodziców)  

15. Doposażono sale : (pomoce dydaktyczne, zabawki) 

16. W ramach współpracy z rodzicami organizowano spotkania oraz  uroczystości 

przedszkolne z udziałem rodziców oraz  

• Zebrania 

• Konsultacje 

• Dzień pieczonego ziemniaka 

• Pasowanie na Przedszkolaka  

• Kiermasz Bożonarodzeniowy 

• Zajęcia otwarte 

• Dzień babci i Dziadka 

• Zorganizowanie współpracy zdalnej ( Fb dla każdej grupy, kontakt mailowy, 

telefoniczny) 

 

17. Podjęto wiele działań mających na celu promocję  przedszkola –  

• Strona internetowa przedszkola 

• Artykuły pisane do gazetki gminnej 

• Portal społecznościowy „ Facebook” 

• Uroczystości na rzecz całego środowiska wiejskiego 

•  Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami na terenie Gminy Nędzy 

• Udział w konkursach ( Konkurs Plastyczny „Jesienne inspiracje” udział dzieci z 

Warsztatów Plastycznych  - mgr Teresa Matuszek, mgr Ewelina Charuk, 

Konkurs Plastyczny – „Muśnięcie skrzydeł” Rozalia Kłosowska, mgr Adriana 

Sobeczko, Konkurs Plastyczny „Wesoła choinka” grupa Smerfiki, mgr 

Agnieszka Urbisz) 

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku 

szkolnym 2019/2020: 

 

• Przygotowanie placówki do ewentualnego ponownego zdalnego nauczania , 

• Dalsze bardzo skrupulatne podejście do organizowania wycieczek dla dzieci, 

przestrzeganie przepisów prawa, rozporządzeń, regulaminów, 

przestrzeganie terminu złożenia całkowitej dokumentacji kierownika 

wycieczki u dyrektora przedszkola co najmniej tydzień przed planowanym 

wyjazdem. 

• Podejmowanie skutecznych działań w celu promowania wartości edukacji 

przedszkolnej, zarówno wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. 

• Przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka. 

• Wzmacnianie nadzoru pedagogicznego w zakresie bieżącej kontroli jakości 

pracy przedszkola i stosowania zasad bezpieczeństwa– włączanie 

wszystkich nauczycieli do realizacji procesów edukacyjnych poprzez 

przydzielanie zadań. 



 

 

• Doskonalenie sposobów współdziałania nauczycieli przy organizowaniu i 

realizacji zdalnych procesów edukacyjnych - przeprowadzenie szkoleniowej 

rady pedagogicznej – warsztaty w zakresie stosowania technologii 

informatycznej i komunikacyjnej. 

• Systematyczna pedagogizacja rodziców przez wychowawców. 

• Dalsze organizowanie bloków tematycznych nt. zdrowego żywienia i 

zdrowego stylu życia przez dzieci. 

• Kontynuowanie prowadzenia kontroli dyscypliny pracy, a szczególnie 

efektywnego wykorzystywania czasu pracy z dziećmi.  

• Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola w 

dobie pandemii poprzez zdalny kontakt. 

• Stwarzanie warunków do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli. 

• Przestrzeganie prawa oświatowego i wdrażanie nauczycieli do bieżącej 

pracy z  aktualnymi przepisami prawa. 

• Dalsze rozpoznawanie potrzeb w zakresie wychowywania, opieki i 

zapewniania dzieciom i ich rodzicom wszelkich dostępnych form pomocy. 

• Ustalenie dostępu nauczycieli do infrastruktury informatycznej niezbędnej 
do prowadzenia zdalnego nauczania. 

• Ulepszanie bazy przedszkola, plac zabaw 

 

 

 

PODSUMOWANIE WYJAZDÓW, WYCIECZEK, SPOTKAŃ, 

UROCZYSTOŚCI,  KONKURSÓW ZA ROK SZKOLNY 

2019/2020 

WYJAZDY, WYCIECZKI 

Wyjście Starszaków do Kontenerowej Szkółki Leśnej w Nędzy – 11.09.2019 

Wyjście grupy Plastusie i Minionki do Apteki w Nędzy – Dzień Aptekarza – 01.10.2019 

Wyjście Starszaków na cmentarz w Nędzy – 30.10.2019 

Wycieczka autokarowa grupy Plastusie i Minionki do RCK w Raciborzu na przedstawienie 

pt. „Piotruś Pan” – 19.11.2019 

SPOTKANIA 

Spotkanie z policjantem– pogadanka na temat bezpieczeństwa – wrzesień 2019 

Spotkanie z hodowcami płazów – pokaz zwierząt – październik 2019 

Spotkanie z kolejarzami – Akcja „Bezpieczny Przejazd” – listopad 2019 

Spotkanie z muzykami – lekcja umuzykalniająca – listopad 2019 

Spotkanie z górnikami – Dzień Górnika – grudzień 2019 

Spotkanie z Mikołajem – Mikołajki – grudzień 2019 

Spotkanie z policjantami „Bezpieczne ferie” – styczeń 2020 



 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI 

Dzień Pieczonego Ziemniaka –brązowy dzień 12.09.2019 

Dzień Kropki – 16.09.2019 

Dzień Przedszkolaka – 20.09.2019 

Dzień Spadającego Liścia – Powitanie Pani Jesieni – 23.09.2019 

Dzień Chłopaka – 30.09.2019 

Światowy Dzień Zwierząt – 04.10.2019 

Dzień Drzewa - 10.10.2019 

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2019 

Dzień Zdrowej Żywności – dzień sałatki owocowo-warzywnej – 16.10.2019 

Pasowanie na przedszkolaka – grupa Pingwinki 23.10.2019 

Urodzinki Plastusiowej Rodzinki – 25.10.2019 

Dzień Postaci z Bajek – 5.11.2019 

Akcja „Narodowe Śpiewanie Hymnu” – 8.11.2019 

Dzień Praw Dziecka – 20.11.2019 

Dzień Kredki – 23.11.2019 

Dzień Pluszowego Misia – 25.11.2019 

Andrzejki – 29.11.2019 

Kiermasz bożonarodzeniowy- 8.12.2019 

Dzień Pieczonego Pierniczka - 17.12.2019 

Dzień Dziwaka – piżamowy dzień – 07.01.2020 

Dzień Babci i Dziadka – 9-10.01.2020 

 

KONKURSY 

Konkurs Plastyczny „Jesienne inspiracje” udział dzieci z Warsztatów Plastycznych  - mgr 

Teresa Matuszek, mgr Ewelina Charuk 

Konkurs Plastyczny – „Muśnięcie skrzydeł” Rozalia Kłosowska, mgr Adriana Sobeczko 



 

 

Konkurs Plastyczny „Wesoła choinka” grupa Smerfiki, mgr Agnieszka Urbisz 

 

 

 



 

 

 

SPRAWOZDANIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY 
 
 

 

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
 
1.1. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało 

pracę? Wpływ pandemii na działalność biblioteki. 

 

      Największym osiągnięciem było skomputeryzowanie wypożyczeń w Centrali. 
Udało się przeprowadzić Akcję Zima oraz Akcję Lato, podczas której odbyły się zajęcia 
biblioteczne, warsztaty oraz teatrzyk. Dużym osiągnięciem było przystąpienie 
do ogólnopolskiego projektu „Mała książka - wielki człowiek”, a co za tym idzie wzrost 
zainteresowania książkami wśród czytelników w wieku przedszkolnym. Bibliotekarze 
brali udział w licznych szkoleniach m.in. „Innowacyjna obsługa dojrzałych czytelników”, 
„Biblioterapia i bajkoterapia” i „Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji 
Dziesiętnej”. Pod koniec roku została uruchomiona nowa strona internetowa Biblioteki, 
która zastąpiła blog biblioteczny. W 2020 został zaakceptowany i rozliczony raport 
końcowy dotyczący zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. 

    

   Największym utrudnieniem w pracy były ograniczenia związane z zagrożeniem 
epidemicznym. Biblioteka pozostawała nieczynna dla czytelników blisko 3 miesiące. 
Konsekwencją był spadek liczby czytelników i wypożyczeń. Zainteresowanie książkami 
wśród czytelników jednak znacząco wzrastało kilka dni przed samą datą zamknięcia. W 
tamtym okresie liczba wypożyczeń była wręcz rekordowa, bibliotekarze wydawali 
dziennie kilkadziesiąt lub nawet ponad setkę woluminów. Czas pandemii został 
wykorzystany na zwiększenie działań w przestrzeni wirtualnej. Biblioteka proponowała 
odbiorcom konkursy, spotkania autorskie i głośne czytanie w formie on-line. W tym 
okresie znacznie wzrosła liczba rekordów wprowadzonych do systemu komputerowego. 
 
W Filii w Zawadzie Książęcej najważniejszym problemem jest położenie  biblioteki - II 
piętro, wysokie strome schody i brak windy. 

 
1.2. Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2019 r. (np. 

w statutach, regulaminach, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji związanej z ochroną 
danych osobowych). 

  
Brak. 

 
1.3. Czy istnieją zagrożenia, a może własne plany dotyczące zmian w sieci bibliotecznej  

w 2021 r. (np. łączenie lub likwidacja filii, połączenie biblioteki z inną instytucją?). 
 

Istnieje plan połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z Gminnym Centrum 
Kultury w Nędzy. 

 
1.4. Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2020 r. (kto 

przyznał, za co?). 
  

Brak. 
 
1.5. Zmiany w budżecie biblioteki po wybuchu epidemii:   

• czy zaistniała konieczność zwrotu części dotacji do budżetu organizatora? Nie. 



 

 

 

• czy budżet został powiększony o  środki finansowe z przeznaczeniem na zakup 
środków ochrony osobistej? Nie. 
 
 
 
 
 

1. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 
 

1.1.  Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki organizacyjne 
(lokalizacja, wyposażenie). 

 

Nie utworzono. 
 
1.2. Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny). Czy pandemia 

spowodowała trwałe zamknięcie placówek filialnych? 
 
Brak likwidacji placówek. Pandemia nie spowodowała trwałego zamknięcia placówek 
filialnych. 
 
1.3. Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych (o wartości powyżej 1000 zł) 

znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę pomieszczeń (przykłady).   
 
Brak. 
 
1.4. Modernizacja lokali bibliotecznych – nowe lokale, adaptacje, przykłady największych 

remontów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany  
w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
Brak modernizacji lokali bibliotecznych. 

 
2. Komputeryzacja 
 

Proszę wypełnić załączoną ankietę. 
 

3. Zbiory biblioteczne 
 

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów książkowych, nieksiążkowych (książki 
elektroniczne), preferencje. 
 

Biblioteka stara się zaspokajać potrzeby czytelnicze lokalnej społeczności. Dużą część 
zgromadzonych zbiorów w 2020 roku stanowiły powieści dla dorosłych. Uzupełniono 
dostępne serie wydawnicze o kolejne tomy. Nabywano książki, które mają 
odzwierciedlenie w kulturze masowej np. w postaci adaptacji filmowych, serialowych.   
Wierzymy, że dzięki tej metodzie zyskamy szersze grono czytelników. W przypadku 
dokonywania wyborów, o jakie pozycje książkowe powiększyć zasoby biblioteki, 
pracownicy starali się konsultować swoje przemyślenia z czytelnikami. 
 
Instytucja propagowała literaturę popularnonaukową – pozyskano nowe książki 
poświęcone m.in. historii, medycynie, psychologii, podróżom. Inwestowano również w 
literaturę regionalną. W tym roku skupiono się na sprowadzeniu do filii jak największej 
liczby pozycji popularnonaukowych, ze względu na niewielką ilość tego typu książek w 
bibliotekach, w porównaniu do literatury pięknej i dziecięcej. 



 

 

 

 
 
Udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, sprawił że liczba czytelników  w 
wieku przedszkolnym wzrosła, w związku z tym zwiększono zakup książek 
dedykowanych tej grupie wiekowej. Zdecydowano się również na systematyczne 
poszerzanie kolekcji lektur dla dzieci i młodzieży. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
młodszych czytelników zakupiono także gry planszowe, które są udostępniane. 
Bibliotekarze pragnęli, aby odbiorcy mieli dostęp do jak największej liczby nowości 
wydawniczych. 

 
4.2. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych  
(opłacalność, korzyści). 
                 

Zakupiono 6 numerów czasopisma „Kreda. Magazyn kreatywnej edukacji”. Materiały w 
nich zawarte były inspiracją dla pracowników Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury w 
Nędzy oraz nauczycieli z pobliskich placówek oświatowych do tworzenia ciekawych zajęć 
dla dzieci. Biblioteka nie wykupiła dostępu do czasopism elektronicznych. Mała liczba 
zakupionych czasopism wynika z ograniczonych środków finansowych. 

 
 

5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Działalność wydawnicza. 
Przedsięwzięcia stacjonarne i on-line 

 
5.1. Czytelnictwo dorosłych 

5.1.1. Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, warsztaty  kierowane 
do dorosłych. Ciekawe przykłady imprez, konferencji, festiwali. 

Na Facebooku i stronie internetowej prezentowane są na bieżąco nowości, recenzje 
książek oraz dostępny księgozbiór. Dorosłym czytelnikom zaproponowano warsztaty 
robienia pierników świątecznych (on-line). Biblioteka promuje również czytelnictwo 
wśród osób dorosłych za pośrednictwem zachęcania w rozmowie do odwiedzenia 
placówek. Ze względu na fakt, że siedziby bibliotek znajdują się w niewielkich 
miejscowościach, pracownicy są powszechnie znani wśród mieszkańców, a ich apele 
dotyczące promocji czytelnictwa spotykają się z pozytywnym oddźwiękiem i aprobatą. 
Znaczną część czytelników stanowią osoby starsze, które nieczęsto odwiedzają strony 
internetowe, więc zachęcanie do wypożyczania książek, promowanie bibliotek w ten 
sposób, tzn. poprzez kontakt osobisty, rozmowę wydaje się w tym przypadku jak 
najbardziej stosowny. 
 

5.1.2. Spotkania autorskie – nazwiska zaproszonych gości wraz z informacją czy spotkanie 
było finansowane ze środków DKK. 

W Bibliotece odbyło się jedno spotkanie autorskie (on-line). Zaproszonym gościem był 
Zbigniew Masternak. Spotkanie nie było finansowane ze środków DKK. 
 

5.1.3. Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział. 

Biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Bibliotekarze przygotowali nagranie, 
na którym przedstawiono fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 
 

• Liczbę wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. - 5 

• Liczbę wydarzeń zrealizowanych - 3 



 

 

 

• Liczbę wydarzeń przeniesionych do Internetu - 3 

• Liczbę wydarzeń odwołanych  - 2 

• Liczbę wydarzeń nowych, nieplanowanych, podjętych po wybuchu epidemii – 0 

5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży. 

5.2.1. Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy,  – najciekawsze przykłady 
wydarzeń promujących czytelnictwo. 

W czasie trwania ferii zimowych zaproponowano dzieciom i młodzieży zajęcia 
biblioteczne m.in. „Śnieżny poranek Muminka” i „Sporty zimowe”. Od lutego w Bibliotece 
odbywały się zajęcia stałe „W Szczebrzeszynie...”, których celem było wspomaganie 
prawidłowego rozwoju mowy. Zaproszono przedszkolaków na lekcje biblioteczne np. 
„Elmer i zagubiony miś”, „Rozmowa o teatrze”, „Dlaczego segregujemy śmieci?”. 
Uczniowie szkoły podstawowej zostali przeszkoleni o sposobach wyszukiwania zbiorów 
oraz brali udział w lekcjach bibliotecznych np. „Spotkanie z Franklinem”, „Lekcja o 
dobrym wychowaniu”, „Poznajemy kontynenty”. Podczas Akcji Lato młodzi czytelnicy 
mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów „Wybuchowo, odlotowo”, wziąć udział w 
zajęciach bibliotecznych i zobaczyć spektakl teatralny pt. „Zaczarowany las”. 
Przygotowano dwa konkursy z nagrodami „Biblioteczne zagadki” i „Biblioteczny 
wierszyk”. Z końcem roku ruszyła akcja „CzytajMy lokalnie”, w której osoby związane z 
Gminą Nędza czytają utwory z klasyki literatury dziecięcej. 
 

5.2.2. Spotkania autorskie - nazwiska zaproszonych gości wraz z informacją czy spotkanie 
było finansowane ze środków DKK. 

Brak spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży. 
 

5.2.3. Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział. 

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaprezentowano fragment utworu pt. 
„Reksio i Pucek (Historia psich figlów)” Jana Grabowskiego, nagranie zostało 
opublikowane na profilu facebookowym Biblioteki. Dzieci w wieku przedszkolnym 
mogły odebrać wyprawki czytelnicze, pozyskane w projekcie „Mała książka – wielki 
człowiek”. 

 

• Liczbę wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. - 55 

• Liczbę wydarzeń zrealizowanych - 39 

• Liczbę wydarzeń przeniesionych do Internetu - 9 

• Liczbę wydarzeń odwołanych - 2 

• Liczbę wydarzeń nowych, nieplanowanych, podjętych po wybuchu epidemii – 
3 

 

5.3. Działalność wydawnicza Biblioteki (jeśli jest prowadzona – proszę podać tytuły wydanych 
książek). 

 

Działalności wydawnicza nie jest prowadzona. 



 

 

 

 

5.4. Działalność informacyjna Biblioteki. 

Bibliografie, bazy danych, katalogi, informatory, serwisy informacyjne itp. Informacja 
regionalna. 

Na życzenie czytelników przygotowano sześć bibliografii (pięć osobowych i jedną 
adnotowaną). Nie tworzono baz danych, katalogów, informatorów itp.  Nie podjęto 
działań w ramach informacji regionalnej. 
5.5. Promocja działalności biblioteki. Biblioteka w Internecie (strona www, media 

społecznościowe, blogi itp.) – stan faktyczny i plany na przyszłość 

Działania Biblioteki promowane są głównie poprzez: plakaty i ulotki. W budynku 
znajduje się gazetka ścienna, na której umieszczane są informacje na temat literatury 
oraz prace plastyczne tworzone przez czytelników. Biblioteka podejmuje również 
działania promocyjne w przestrzeni wirtualnej. Na profilach facebookowych 
publikowane są posty, filmy, konkursy i quizy. Podobne treści użytkownicy mogą znaleźć 
na stronie internetowej. 
 

Biblioteka prowadzi dwa profile na Facebooku: Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy i 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzie Książęcej oraz stronę internetową. Na stronie 
internetowej oprócz ogólnych informacji o instytucji, zbiorach i wydarzeniach, 
prezentowane są również recenzje książek przygotowane przez bibliotekarzy. 
Zrezygnowano z prowadzenia bloga bibliotecznego.   

W 2021 roku Biblioteka planuje systematycznie rozwijać stronę internetową.  
Pracownicy Biblioteki stawiają sobie za cel regularne publikowanie quizów i 
organizowanie konkursów w mediach społecznościowych. Raz w miesiącu na profilu 
facebookowym będzie ukazywało się nagranie z głośnym czytaniem w ramach akcji 
„CzytajMy lokalnie”. 

 

6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników. 
  

6.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach 
opieki, aresztach. Nie dotyczy. 

6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń: 
– w filiach szpitalnych Nie dotyczy. 
– w punktach bibliotecznych usytuowanych w szpitalach Nie dotyczy. 
– w domach opieki społecznej Nie dotyczy. 
– w aresztach Nie dotyczy. 
6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 
– liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków Brak. 
- liczba książek z dużą czcionką Brak. 
 
6.4. Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2020 roku o stanowiska komputerowe lub inne 

sprzęty przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom  
z dysfunkcją wzroku. Jeżeli tak, to jakie? 

 
   Nie wzbogaciła się. 
 

6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z 



 

 

 

instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w 
jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. 

 
W Czytelni bibliotekarze codziennie pomagają dzieciom w nauce i odrabianiu prac 
domowych. W zajęciach uczestniczy dwójka obcokrajowców. Udzielana jest pomoc 
indywidualna osobom starszym i niepełnosprawnym w korzystaniu z komputera 
 i wyszukiwaniu informacji w internecie. Biblioteka nie promuje usług dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
 
7. Stan organizacyjny i działalność Biblioteki stopnia powiatowego (opisują 
tylko biblioteki wypełniające zadania na rzecz bibliotek w powiecie) 
 

7.1. Czy do statutu Biblioteki powiatowej utworzonej na mocy porozumień, 
wpisano zadania ponadlokalne, na rzecz bibliotek w powiecie (jeśli 
zmieniano ten dokument). 

7.2. Podjęte i zrealizowane prace metodyczne, szkoleniowe, promocyjne, inne – 
na rzecz bibliotek i czytelnictwa w powiecie (stacjonarnie i on-line) 

7.3. Liczba wyjazdów (dni wyjazdowych) do bibliotek w powiecie i ich cel. 
7.4. Współpraca ze starostwami w zakresie obowiązku prowadzenia przez 

powiat biblioteki szczebla powiatowego – zainteresowanie starostwa 
problemami biblioteki powiatowej, jak i bibliotek w powiecie. 

7.5. Wielkość i struktura budżetu przyznanego przez starostwo w 2020 r. na 
realizację zadań właściwych dla biblioteki szczebla powiatowego. 

7.6. Pozyskiwanie środków grantowych na organizację szkoleń powiatowych: 
• czy biblioteka składała wniosek na szkolenia dla bibliotekarzy z podległego 
powiatu? 
• Jakie tematy szkoleń zrealizowano? 

 
7.7. Plan budżetu na 2021 r. – komentarz. 
 

7. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
 

8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania 
zawodowego pracowników. 
Aktualny stan zatrudnienia zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie 
GBP w Nędzy. 
8.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem 
wszystkich składników: tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, 
inne, premie (bez nagród) 
– pracowników merytorycznych 3212,54 

– pracowników administracyjnych 2204,40 

– pracowników obsługi 3165,50 

8.3. Udział pracowników w różnych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, 
konferencje) – tematyka, organizatorzy (stacjonarnie i on-line) 

„Biblioterapia i bajkoterapia” Centrum Rozwoju Personalnego we   
Wrocławiu (on-line) 

„Rodzice w bibliotece” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Raciborzu (stacjonarnie) 

„Mała książka – wielki człowiek – jak przeprowadzić projekt w Twojej 
bibliotece?” Instytut Książki (on-line) 
„Dokąd nocą tupta tygrys? - zajęcia literacko-plastyczne” Good Books (on-
line) 



 

 

 

„Praca w systemie bibliotecznym Sowa” Biblioteka Śląska (on-line) 
„Innowacyjna obsługa dojrzałych czytelników” Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Raciborzu (on-line) 
„Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej” Miejska 
Biblioteka w Limanowej (on-line) 
„Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem” Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich (on-line) 
„Deskryptory BN – nowe elementy opisu bibliograficznego” Biblioteka 
Śląska (on-line) 
Logopedia – studia podyplomowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Menedżer e-commerce i social media  - studia podyplomowe, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach. 

 
 
 
8.4. Instruktorzy (miejscy, powiatowi) – liczba instruktorów, liczba etatów 

instruktorskich, zakres obowiązków, dodatek funkcyjny TAK/NIE. 
 
 

9. Finansowanie 
9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2020 r., ogółem 261678,29 zł. 
9.2. Koszty utrzymania, ogółem 55910,52 zł (wziąć pod uwagę jedynie: opał, gaz, 

energię elektryczną, energię cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, 
usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące np. 
malowanie, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały 
biurowe). 

9.3. Dochody własne, ogółem 2800,00 zł (uwzględnić m.in. kary pobierane od 
czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, odpłatność za 
wstępy na imprezy, opłata za karty czytelnicze – legitymacje, darowizny 
pieniężne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-
bibliograficzne, odsetki bankowe, inne dochody z działalności gospodarczej). 

9.4. Darowizny rzeczowe (wymienić co pozyskano np. książki, sprzęty). - książki 
9.5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 4000,00 zł,  

w tym: 
9.5.1. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– wysokość środków 4000,00 zł 

– tytuł programu, priorytetu, nazwa zadania: Program Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

        9.5.2. Z fundacji (podać nazwę) ………………………………………. 
– wysokość środków ………………………………………………………… 

– tytuł projektu ………………………………………….. 
9.5.3. Z innych źródeł (podać z jakich) ………………….. 
– wysokość środków ……………………………………… 

– tytuł projektu ……………………………………………. 
9.5.4. Budżet partycypacyjny (obywatelski): 
- wysokość otrzymanych  środków…………………………. 
- przeznaczenie………………………………………………………. 
 

Uprzejmie informuję, że zebrane materiały zostaną wykorzystane do sporządzanej przez Bibliotekę 
Śląską dorocznej analizy stanu bibliotek w województwie, na potrzeby Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Biblioteki Narodowej. 

 
 



 

Sprawozdanie z działalności 

 Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

 za rok 2020 

 

Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na 

tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy 

Nędza Nr XIV/102/2011 z dnia 26.09.2011 roku. Zadania kulturalne Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy, dotacje celowe z JST, 

środki z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” z Narodowego Centrum Kultury oraz przychody 

własne z prowadzonej działalności kulturalnej i gospodarczej GCK. 

 

 

1. BAZA LOKALOWA 

 

- Siedziba GCK – ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza 

- Filie GCK: Babice, Górki Śląskie, Zawada Książęca, Szymocice,  

 

 

2.  ZATRUDNIENIE 

  

Stan zatrudnienia:  na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 3 i 1/2 etatu: 

 

      - dyrektor                                               - 1 etat 

- główna księgowa                              - 1/4 etatu  

- pomoc administracyjna                       -  1/2 etatu  

      - specjalista ds. organizacji imprez        - 1/2 etatu 

      - sprzątaczka                                          - 1 i 1/4 etatu  

 

Umowy cywilno-prawne: 

  

- na podstawie umów o dzieło w 2020 roku zatrudniono 31 osób (w tym: 22 osoby w związku z 

działalnością Orkiestry Dętej Gminy Nędza); 

- na podstawie umowy zlecenia zatrudniono 21 osób. 

 

Łącznie, na podstawie umów cywilno-prawnych w 2020 roku zatrudniono 52 osoby, dot.  m.in.: 

instruktorów Filii GCK; instruktorów plastyki, tańca, teatru, nauki gry na instrumentach, jogi; 

prowadzenia warsztatów, prelekcji; obsługi imprez (nagłośnienie); koncertów Orkiestry Dętej Gminy 

Nędza; realizacji projektów, itp.    

 

 

 

 

 



3. BUDŻET 

 

I. Przychody: 

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym GCK na rok 2020, 

wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, wypracowane przychody własne oraz środki 

z dotacji celowych i projektów.  

Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w 

wysokości 263 873,71 zł. 

Przychody własne z prowadzonej działalności GCK w 2020 r. wyniosły 76 946,22 zł 

Pozostałe przychody: 

- dotacja celowa z GKRPA: 12 000,00 zł 

- dotacja z programu „Dom kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”: 30 000 zł 

- Przychody operacyjne: 8 724,73 zł 

- Przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. "Być fit, być zdrowym…" z  Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska: 79 377,75 zł 

 

II. Koszty: 

W skład kosztów poniesionych przez GCK w roku 2020 wchodzą: 

- Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane: 204 630,70 zł 

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: 59 296,89 zł 

- pozostałe koszty: 1 090,34 zł 

- Zakup towarów i usług: 129 684,65 zł, w tym m.in.: 

 

▪ Telefon, internet: 2 014,65 zł 

▪ Energia: 1 520,19 zł 

▪ Woda: 650,92 zł 

▪ odpady: 659,25 zł 

▪ c.o.: 12 307,32 zł 

▪ zakup materiałów biurowych: 1 964,28 zł 

▪ RODO: 3 136,50 zł 

▪ Obsługa BIP GCK oraz dostosowanie strony do standardu WCAG 2.1 oraz do ustawy z lipca 2019 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 9 161,10 zł 

▪ prowadzenie Orkiestry Dętej Gminy Nędza: 16 202,50 zł 

 

 

Ogółem przychody w 2020 roku wyniosły 470 940,41 zł.   

                                                       

Natomiast koszty w 2020 roku wyniosły 394 702,58 zł. 

 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GCK 

 

W załączeniu przekazuję tabelaryczne zestawienie zorganizowanych w roku 2020 przez GCK w Nędzy zajęć 

stałych, imprez okolicznościowych, wydarzeń związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

oraz projektów.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA  
 GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY – ROK 2020 

 
 
 

I. ZAJĘCIA STAŁE 
 

Styczeń – czerwiec 2020 

L.p. Rodzaj zajęć Instruktor Ilość uczestników 

1.  Flet poprzeczny (indywidualne) Joanna Kazubska 1 

2.  Nauka gry na keyboardzie Zbigniew Foryś 5 

3.  Koło gitarowe Krzysztof Koziarski 7 

4.  Studio Piosenki Magdalena Wydriński 13 

5.  Zajęcia plastyczno-ruchowe Renata Tomaszewska 12 

6.  Nauka rysunku i malarstwa Mariola Jakacka 11 

7.  Zajęcia Teatralne Magdalena Kelner-Papaj 10 

8.  Hocki-Klocki Magdalena Kelner-Papaj 12 

9.  Cyrkomotoryka dla smyka Piotr Myszczyszyn 10 

10.  CREATIVE English – gr.I, II,  Paulina Plura 21 

11.  Orkiestra Dęta Krzysztof Fulneczek 30 

12.  Zespół Taneczny Łężczok Aldona Krupa-Gawron 70 

13.  Basic Step Anna Skierska 15 

14.  Joga Bożena Wolska 15 

15.  Fitness UTW Edyta Przybyła 10 

16.  Taniec liniowy dla UTW Adam Foks 10 

17.  Język angielski, niemiecki dla UTW Paulina Plura,  10 

18.  Wykłady UTW Adam Grzybowski 35 
Od 13 marca do końca czerwca 2020 roku zajęcia zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wrzesień - grudzień 2020 

1. 
Flet poprzeczny  

(lekcje indywidualne) 
Joanna Kazubska 1 

2. 
Nauka gry na keyboardzie  

(lekcje indywidualne) 
Zbyszek Foryś 3 

3. Koło gitarowe Krzysztof Koziarski 5 

4. Studio Piosenki Magdalena Wydriński 9 

5. Nauka rysunku i malarstwa Mariola Jakacka 16 

6. Break Dance (I i II gr.) Mateusz Siepetowski 20 

7. Zajęcia Teatralne Monika Kubica-Skiba 10 

8. CREATIVE English – gr.I, II,  Paulina Plura 7 

9. Orkiestra Dęta Krzysztof Fulneczek 30 

10. Zespół Taneczny Łężczok Aldona Krupa-Gawron 70 

14. Joga Bożena Wolska 18 

15. Fitness UTW Edyta Przybyła 10 

16. Taniec liniowy dla UTW Adam Foks 10 

17. Język angielski Bogusław Kopeć 6 

18. Język niemiecki Adela Podeszfa 6 

19. Wykłady UTW Adam Grzybowski 36 

Zajęcia  od  listopada zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. 

 
 
 



 
II. ZESTAWIENIE IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY 

W NĘDZY W ROKU 2020: 
 

L.p. Data Nazwa imprezy 
Ilość 

uczestników 
Uwagi 

1. 9.01 
Otwarcie wystawy pt.”Kalmaryzacja” Piotra 

Dziewanowskiego 
120 

Galeria „Na piętrze”  
GCK Nędza 

2. 13.01 
Warsztaty pt. „Pani robótka”  
 Powadzenie: Martyna Rejner 

12 Akcja Zima 

3. 14.01 
Zajęcia sportowe 

Prowadzenie: Edyta Przybyła 
12 

Akcja Zima 
 

4. 15.01 Wycieczka FLY PARK - Pszów 50 
Akcja Zima 

 

5. 16.01 
Warsztaty bębniarskie 

Prowadzenie: Piotr Myszczyszyn 
10 Akcja Zima  

6. 17.01 
Ruch i plastyka 

Prowadzenie: Renata Tomaszewska 
12 Akcja Zima 

7. 17.01 
Warsztaty cyrkowe 

Prowadzenie: Piotr Myszczyszyn 
11 Akcja Zima 

8. 20.01 
Warsztaty teatralne. 

Prowadzenie: Wojciech Kowalski 
12 Akcja Zima 

9. 21.01 
Warsztaty teatralne. 

Prowadzenie: Wojciech Kowalski 
12 Akcja Zima 

10. 22.01 
Warsztaty teatralne połączone z finałem i 

pokazem. Prowadzenie: Wojciech Kowalski 
25 Akcja Zima 

11. 23.01 Wycieczka do Wrocławia 50 Akcja Zima 

12. 24.01 
Bal Karnawałowy dla dzieci 

 Pt .”Na królewskim dworze” 
20 Sala GCK w Nędzy 

13. 2.02 
Koncert karnawałowo-świąteczny  

Orkiestry Dętej Gminy Nędza 
30 Przedszkole w Nędzy 

14. 8.02 
Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych 

pt. „Kuchnia kosmetyczna. Prowadzenie; Paulina 
Mikulska 

7 Sala GCK w Nędzy 

15. 22.02 
Cyrkomotoryka dla smyka.  

Prowadzenie: Piotr Myszczyszyn 
8 Sala GCK w Nędzy 

16. 7.03 
Wystawa Fotografii pt. „4 oblicza kobiet” - 
Autorzy: Alina Luterek, Bogusław Dziadzia, 

Marek Rapnicki, Paweł Okulowski 
56 Galeria na piętrze GCK 

17. 3.07 
Spotkanie z liderami w ramach projektu 

„Przystanek kulturalny Nędza” 
15 GCK w Nędzy 

18. 6.05 
Ogłoszenie konkursu fotograficznego (on-line) 

pt. „Kulturalne marzenia” 
7 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 

19. 6.07 
Warsztaty pt. „Cyrkowe czary mary”. 

Prowadzenie: Magdalena Kelner-Papaj 
12 

LKS Nędza. 
Akcja Lato 

20. 6.07 
Zajęcia sportowe pt. „Jump and Fun”. 

Prowadzenie: Edyta Przybyła 
16 

GCK 
Akcja Lato 

21. 7.07 
Warsztaty pt. „Cyrkowe czary mary”. 

Prowadzenie: Magdalena Kelner-Papaj 
12 

LKS Nędza. 
Akcja Lato 

22. 7.07 Zajęcia sportowe pt. „Jump and Fun” 18 
GCK 

Akcja Lato 

23. 8.07 
Warsztaty pt.” Cyrkowe czary mary”. 

Prowadzenie: Piotr Myszczyszyn 
12 

LKS Nędza 
Akcja Lato 

24. 8.07 
Zajęcia sportowe pt. „Jump and Fun”. 

Prowadzenie: Edyta Przybyła 
16 

GCK Nędza 
Akcja Lato 



25. 9.07 
Warsztaty pt.” Cyrkowe czary mary”. 

Prowadzenie: Piotr Myszczyszyn 
12 

LKS Nędza 
Akcja Lato 

26. 9.07 
Zajęcia sportowe pt. „Jump and Fun”. 

Prowadzenie: Edyta Przybyła 
16 

GCK Nędza 
Akcja Lato 

27. 10.07 
Wycieczka rowerowa. 

 Prowadzenie: Henryk Siedlaczek 
22 

Lasy: Nędza- Schlossberg – 
Nędza 

28. 13-17.07 
Las – survival dla dzieci. Prowadzenie: Michał 

Szewczyk i Ireneusz Napiórkowski 
20 Las - Nędza 

29. 20.07 
Warsztaty wokalne pt. „ Śpiewanie na polanie”. 

Prowadzenie Magdalena Wydriński 
10 Akcja Lato 

30. 20.07 
Warsztaty Break Dance.  

Prowadzenie: Mateusz Siepetowski 
10 Akcja Lato 

31. 21.07 
Warsztaty wokalne pt. „ Śpiewanie na polanie”. 

Prowadzenie Magdalena Wydriński 
10 Akcja Lato 

32. 21.07 
Warsztaty Break Dance. 

Prowadzenie: Mateusz Siepetowski 
10 Akcja Lato 

33. 23.07 
Warsztaty wokalne pt. „ Śpiewanie na polanie”. 

Prowadzenie Magdalena Wydriński 
10 Akcja Lato 

34. 23.07 
Warsztaty Break Dance. 

Prowadzenie: Mateusz Siepetowski 
10 Akcja Lato 

35. 27-29.07 
Animacje z Ciocią Klocią. 

Prowadzenie: Monika Kubica-Skaba 
12 Akcja Lato 

36. 30.07 Wycieczka do Ogrodzieńca 30 Akcja Lato 

37. 22.08 Objazdowy Festiwal Teatralny „Teatr na ugorze” 110 LKS Sparta Babice 

38. 26.08 Rodzinny spływ Kajakowy 30 Meandry Odry 

39. 25.09 
Warsztaty krawieckie. Inicjatywa lokalna „ Ocalić 

od zapomnienia, ożywić na scenie” 
10 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza” 

40. 25.09 
Wykład w ramach inicjatywy „Mała pszczoła, 

wielki problem”. 
18 

GCK. W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 

41. 26.09 
Warsztaty pt. „Rzeźby i odlewy z wosku. 

Inicjatywa lokalna „Starocie to nie śmieci”. 
19 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza” 

42. 2.10 
Warsztaty pt. „Co możemy zrobić z ziół”. 

Inicjatywa lokalna pt. „Starocie to nie śmieci” 
12 

Łęg. W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 

43. 2.10 

Pokaz slajdów Łukasza Kałuży pt. „Z Górek do 
serca Afryki”. Inicjatywa lokalna pt. „Tutaj i na 

krańcu świata – poznaj zwyczaje, poznaj 
kulturę” 

13 

OSP Górki Śląskie. W 
ramach projektu 

„Przystanek kulturalny 
Nędza 

44. 3.10 
Warsztaty stolarskie. Inicjatywa pt. „Dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze Górek Śląskich i 
Szymocic” 

17 

OSP Górki Śląskie. W 
ramach projektu 

„Przystanek kulturalny 
Nędza 

45. 9.10 
Warsztaty krawieckie „Inicjatywa lokalna 

 pt. „ Ocalić od zapomnienia, ożywić na scenie” 
8 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza 

44. 17.10 
Warsztaty projektowania gry planszowej. 
Inicjatywa lokalna „Mała pszczoła, wielki 

problem” 
13 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza 

46. 30.10 
Warsztaty krawieckie „Inicjatywa lokalna  

pt. „ Ocalić od zapomnienia, ożywić na scenie” 
8 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza 

47. 31.10 
Warsztaty malowania ula wielkopolskiego w 
ramach inicjatywy lokalnej „Mała pszczoła, 

wielki problem” 
7 

Filia Zawada Ks. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza 

48. 7.11 
Warsztaty fotograficzne w ramach inicjatywy 

lokalnej pt. „Dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze Górek Śląskich  

5 
Górki Śląskie. W ramach 

projektu „Przystanek 
kulturalny Nędza 



49. 7.11 
Warsztaty afrykańskie w ramach inicjatywy  

pt. „Tutaj i na krańcu świata – poznaj zwyczaje, 
poznaj kulturę” 

5 („na 
żywo”), 121 

odsłon 

GCK. W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza. 
Warsztaty on-line 

50. 13.11 

Spotkanie i pokaz slajdów z Dominikiem Bacem 
pt. „Kolumbia – serce świata”  w ramach 

inicjatywy lokalnej pt. „Tutaj i na krańcu świata 
– poznaj zwyczaje, poznaj kulturę” 

269 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza. 
Spotkanie on-line 

51. 14.11 
Warsztaty kulinarne z Remigiuszem Rączką i 

mieszkańcami Górek Śląskich  
3154 odsłon 

OSP Górki Śl. W ramach 
projektu „Przystanek 

kulturalny Nędza. 
Spotkanie on-line 

52. 17.11 
Warsztaty ozdabiania starych przedmiotów w 
ramach inicjatywy lokalnej pt. „Starocie to nie 

śmieci” – prowadząca Edyta Pala 
1539 odsłon 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza. 
Warsztaty on-line 

53. 18.11 
Wydanie kalendarza dwuletniego Górek Śląskich 

w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Wspomnień 
czar – co było i co jest” 

100 
egzemplarzy 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 

54. 21.11 
Turniej gry planszowej i finał projektu „Mała 

pszczoła, wielki problem” 
9 

GCK. W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 

55. 26.11 

Wirtualna wystawa fotografii pt. „Migawki z 
bliska i daleka” w ramach inicjatywy lokalnej  

pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Górek 
Śląskich i Szymocic” – A. Wajner, Ł. Kałuża 

1221 odsłon 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 
Wystawa on-line 

56. 24.11 
Występ zespołu „Łężczok” w odnowionych 

strojach oraz podsumowanie inicjatywy lokalnej 
pt. „Ocalić od zapomnienia, ożywić na scenie” 

1227 odsłon 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 
Występ on-line 

57. 28.11 
Otwarcie Izby Pamięci w starej szkole w 

Ciechowicach w ramach inicjatywy lokalnej pt. 
„Starocie to nie śmieci” 

 
W ramach projektu 

„Przystanek kulturalny 
Nędza” 

58. 29.11 

Odrestaurowanie map i tablic z legendą i 
historią  w Górkach Śląskich i Szymocicach w 
ramach inicjatywy lokalnej pt. „Dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze Górek Śląskich i 
Szymocic” 

 
W ramach projektu 

„Przystanek kulturalny 
Nędza” 

59. 30.11 
Warsztaty z wikliny papierowej w ramach 

inicjatywy lokalnej pt. ”Starocie to nie śmieci” – 
Regina Pieruszka 

1791 odsłon 

W ramach projektu 
„Przystanek kulturalny 

Nędza” 
Warsztaty on-line 

 

III. Zajęcia w formule on-line 
 

L.p. Data Nazwa zajęć Prowadzący 

1. 28.10 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

2.  2.11 Creative English gr. I i II Paulina Plura 

3. 3.11 Break Dance Mateusz Siepetowski 

4. 3.11 Koło gitarowe Krzysztof Koziarski 

5. 3.11 Malarstwo i rysunek Mariola Jakacka 

6. 6.11 Creative English gr.I i II Paulina Plura 

7. 10.11 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

8. 12.11 Creative English gr.I i II Paulina Plura 

9. 17.11 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

10. 18.11 Koło gitarowe gr. I i II Krzysztof Koziarski 

11. 24.11 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

12. 1.12 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

13. 4.12 Studio Piosenki Magdalena Wydriński 



 

 

 

 

IV. Warsztaty, spotkania, wystawy w formule on-line, filmy 
 

L.p. Data  Prowadzenie Liczba odbiorców 

1. 6.06 
Ogłoszenie konkursu fotograficznego 

on-line pt. „Kulturalne marzenia” 
GCK 430 

2. 26.06 
Wystawa wirtualna pt. „Moja mama 

jak z obrazka” 
GCK 2234 

3. 7.11 Warsztaty afrykańskie 
Piotr Myszczyszyn, Agnieszka 

Dwojak 
395 

4. 13.11 
„Kolumbia – serce Afryki” – spotkanie 

z pokazem slajdów 
Dominik Baca, Joanna 

Kazubska 
280 

5. 14.11 Warsztaty kulinarne Remigiusz Rączka 3154 

6. 17.11 
Warsztaty ozdabiania starych 

przedmiotów 
Edyta Pala 1565 

7. 21.11 

Promocja kalendarza dwuletniego 
Górek Śląskich i podsumowanie 

projektu pt. „Wspomnień czar – co 
było i co jest” 

Mirosława Halama 1297 

8. 24.11 

Podsumowanie projektu pt. „Ocalić od 
zapomnienia, ożywić na scenie” oraz 

występ zespołu Łężczok w 
odnowionych strojach 

Zespół Łężczok 1232 

9. 26.11 

Wirtualna wystawa fotografii pt. 
Migawki z bliska i daleka” w ramach 
inicjatywy lokalnej pt. „Dziedzictwo 

przyrodnicze i kulturowe sołectw 
Górki Ślaskie i Szyymocice” 

Autorzy: Łukasz Kałuża, 
 Adam Wajner 

 
1218 

10. 30.11 
Warsztaty z wikliny papierowej w 

ramach inicjatywy lokalnej 
 pt. „Starocie to nie śmieci” 

Regina Pieruszka 1806 

11. 4.12 

Podsumowanie projektu pt. 
„Przystanek kulturalny Nędza” . Film 

przygotowany na konwent programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy 

lokalne2020 pt. „Empatia – bliskość 
społeczna w czasach dystansu 

fizycznego” 

Joanna Kazubska 825 

12. 11.12 
Pokaz filmu pt. „Pozytywni seniorzy na 

TOPie” 
Śląska Telewizja Miejska 

Świętochłowice 
751 

13. 22.12 
Muzyczne życzenia na Boże 

Narodzenie 
Orkiestra Dęta Gminy Nędza 

Krzysztof Fulneczek 
711 

14. 25.11 Koncert świąteczny zespołu Łężczok Zespół Łężczok 660 

 

 

 

 

14. 8.12 Break Dance gr.I i II Mateusz Siepetowski 

15. 15.12 Break Dance gr. I i II Mateusz Siepetowski 

16. 17.12 Koło gitarowe gr. I i II Krzysztof Koziarski 

17. 21.12 Studio Piosenki Magdalena Wydriński 

18. 23.12 Koło gitarowe gr. I i II Krzysztof Koziarski 

19. 23.12 Studio Piosenki Magdalen Wydriński 



V. PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY 
 

L.p. 
Data 

realizacji 
projektu 

Tytuł projektu 

Źródło 
finansowania/ 

kwota 
dofinansowania 

Grupa docelowa 

1. 
17.02 – 
31.08 

„Przystanek Kulturalny Nędza” 
I część projektu – diagnoza lokalna. 

 

Narodowe 
Centrum Kultury 

program   
Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 
2020/ 

8 000,00 zł 

Mieszkańcy gminy Nędza 

2. 
1.09 – 
30.11 

„Przystanek Kulturalny Nędza”. 
II część projektu - Realizacja 6 inicjatyw 

lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców: 
1. „Starocie to nie śmieci” 
2. Tutaj i na krańcu świata – poznaj 

zwyczaje, poznaj kulturę” 
3. „Wspomnień czar – co było i jest. 

Kalendarz dwuletni Górek 
Śląskich”. 

4. „Mała pszczoła, wielki problem” 
5. „Ocalić od zapomnienia, ożywić 

na scenie” 
6. „Dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze sołectw Górki 
Śląskich i Szymocice”. 

Narodowe 
Centrum Kultury. 

Program: 
 „Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 
2020/ 

22 000,00 zł 

Mieszkańcy gminy Nędza. 
Sołectwa: Zawada Ks. Łęg, 
Ciechowice, Górki Śląskie, 

Szymocice, Nędza  

 

 

VI. SZKOLENIA, KURSY , KONFERENCJE 
 

Lp. Data Nazwa szkolenia Osoby szkolone Miejsce Organizator 

1. 6.02 
Faktura Vat, e-faktura i kary 

fiskalne 
Renata Tomaszewska Katowice  

2. 12-14.02 
Wprowadzenia dla 

beneficjentów programu NCK 
DK+ Inicjatywy lokalne 

Joanna Kazubska Warszawa 
Narodowe 

Centrum Kultury 

3. 20 – 23.08 
Projektowanie i optymalizacja 
stron internetowych w Word 

Pressie 
Danuta Jarosz On-line 

Aheadgroup 
Warszawa – 
projekt „Bez 

barier” 

4 13.10 
Pozyskiwanie grantów 

„Równać szanse” 
Joanna Kazubska On-line 

Polsko-
Amerykańska 

Fundacja Wolności 

5. 26.11 Szkolenie RODO 

Joanna Kazubska, 
Danuta Jarosz, Joanna 

Sawońska, Renata 
Tomaszewska 

GCK w Nędzy 
Kwiecień i 
partnerzy 

6. 2.11 Prawo pracy w dobie Covid-19 Renata Tomaszewska On-line  

7. 10.12 
Umowy cywilno–prawne  

w instytucjach kultury 
Renata Tomaszewska online  

 



 

VII. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU DZIAŁAJĄCEGO PRZY GCK 
 

Lp. Data Wykłady Ilość uczestników Prowadzący 

1. 9.01 Spotkanie organizacyjne 18 Adam Grzybowski 

2. 16.01 Śpiewanie kolęd 17 Adam Cieślik 

3. 23.01 Dzień babci i Dziadka. Kabaret Z Babic” 29 Elżbieta Michalska 

4. 30.01 Gry i zabawy 28 Anna Gądzikiewicz 

5. 6.02 Virbus Unitis 19  

6. 20.02 Tłusty czwartek 19 
Adam Grzybowski, 

Adam Cieślik 

7. 27.02 Ziołowy garniec” 19 Paulina Mikulska 

Działalność UTW zawieszona z powodu pandemii Covid-19 

8. 1.10 Inauguracja UTW 31 Adam Grzybowski 

9. 9.10 Tworzenie organizacji pozarządowych 21 Marcin Sławiński 

10. 15.10 Spotkanie organizacyjne 16 Adam Grzybowski 

Działalność UTW zawieszona z powodu pandemii Covid-19 

11. 8.12 

Nagranie filmu w ramach projektu "Pozytywni 
seniorzy na TOPie!" dofinansowanego ze środków 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

5 
Śląska Telewizja 

Miejska  

12. 11.12 Pokaz filmu „Pozytywni seniorzy na TOPie” 755 odbiorców On-line 

 
VIII. DZIALALNOŚĆ ZESPOŁÓW TANECZNYCH „ŁĘŻCZOK” W ROKU 2020 

 

Rok 2020 był innym rokiem w działalności zespołów. 
Mimo krótkich przerw spowodowanych pandemią, próby odbywały się w miarę regularnie. Mażoretki przez parę 
miesięcy miały próby on-line, podczas których ćwiczyły elementy tańca pokazane przez instruktora i nagrywając swoje 
już wyuczone fragmenty tańca. Instruktor dokonywał oceny, wskazywał błędy, a tancerki dokonywały poprawek. To 
samo było z zajęciami akrobatyki. Filmik instruktora- filmik mażoretki-korekty –itd., aż do poprawnego wykonania 
danego elementu. 
Występy stacjonarne w roku 2020: 
 - zespół Łężczok I występował w Siemianowicach oraz na zamku w Raciborzu 
- Mażoretki Zara występ na zamku oraz na przystani w Raciborzu z okazji zakończenia lata.  
Ponadto, Mażoretki brały udział w konkursach on-line m.in.: w ogólnopolskim konkursie mażoretek w Sierpcu oraz 
w Mistrzostwach Europy Mażoretek. 
Od miesiąca października do końca listopada członkowie zespołu w ramach koordynowanego przez GCK projektu 
„Przystanek Kulturalny Nędza”, realizowali inicjatywę lokalną pt. "Ocalić od zapomnienia ożywić na scenie". W ramach 
zadania odnowiono kilka starych strojów i zrobiono nowe wianki śląskie. Efektem tych warsztatów było nagranie tańca 
w odnowionych strojach i wiankach. Od października do grudnia w ramach prób nagrano po kilka tańców w każdej 
grupie, z czego powstał film z życzeniami świątecznymi, głównie dla rodziców i sympatyków zespołów. Zamiast 
corocznego koncertu świątecznego stacjonarnego, nagrano koncert on- line. 
 

IX. DZIALALNOŚĆ ORKIESTRY DĘTEJ GMINY NĘDZA W ROKU 2020 

 
W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną, odbył się tylko jeden koncert: 22 lutego Koncert Noworoczny 
w Nędzy. W okresach lockdownu próby orkiestry były zawieszone. 
W formule on-line orkiestra przygotowała w grudniu klip multicam, który został udostępniony na Facebooku GCK.   
 

 

 



Nazwa 

stowarzyszenia

Cel główny i cele szczegółowe programu oraz  

sposoby realizacji programu.

Formy 

współpracy

Okres realizacji 

programu

Wysokość środków 

dotacji 

wykorzystanych na 

realizację programu

Sposób  

realizacji 

programu oraz 

wydatkowanie 

środków

Informacje o sposobie 

tworzenia programu oraz 

przebiegu konsultacji 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. LKS  

"ZGODA" 

Zawada 

Książęca

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach 

piłkarskich, integracja dzieci i młodzieży ze 

środowiskiem sportowym, możliwość konfrontacji 

sportowych z innymi drużynami, propagowanie 

kultury fizycznej na terenie Gminy Nędza. Miejscem 

realizacji zadania są obiekty sportowe w Zawadzie 

Książęcej oraz inne obiekty sportowe w 

regionie. Popularyzacja spędzania wolnego czasu na 

sportowo wśród róznych grup wiekowych. 

Wskazanie na zdrowotny czynnik aktywności 

fizycznej. Integracja dzieci i młodzieży za 

środowiskiem sportowym.Umożliwienie 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach 

sportowo-trenigowych. Reprezentacja Gminy Nędza 

w rozgrywkach piłkarskich. Propagowanie ducha 

rywalizacji sportowej i współzawodnictwa. 

Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z 

obowiązujcymi obostrzeniami pandemicznymi.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. 

Umowa nr 

SWG.524.2.202

0/5 i umowa nr  

SWG.524.2.202

0/4/07-12

01.01.2020 - 

30.06.2020r.  I 

01.07.2020 

do 

31.12.2020

 5 600,00zł.

- utrzymanie

 obiektów 

sportowych:

3 500,00zł- 

- opłaty:

 1 55 0,00 zł.;

- zakup materiałów:

300zł.

- usługi             

opłaty na realizację 

zadania 3740,00 zł 

zakup materiłów - 

769,99 

wynagrodzenie 

trenera 4000,00

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

9.750,00 zł;

-środki własne: 

 1.200,00zł. 

Dotacja na 

drugie półrocze 

7500,00 zł a 

środki własne 

1000,00zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                  

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”      

2. LKS 1908 

Nędza

Poprzez organizację zajęć treningowych dla dzieci i 

młodzieży, uczestniczenie w rozgrywkach ligowych 

w strukturach PZPN, uczestnictwo w turniejach i 

festynach sportowych dążą do poprawy kondycji 

fizycznej uczestników i do osiągnięcia lepszych 

wyników. Wszystkie grupy treningowe wzieły udział 

w licencjonowanych rozgrywkach piłkarskich w 

odpowiednich kategoriach  wiekowych a także 

uczestniczyły w turniejach piłkarskich. Poprzez 

zatrudnienie wykwalifikowanych certyfikowanych 

trenerów udało się zwiększyć możliwości 

rozwojowe dzieci i młodzieży oraz rozszerzyć 

możliwości treningowe.Wszystkie zajęcia odbywały 

się zgodnie z obowiązujcymi obostrzeniami 

pandemicznymi.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.202

0/2 i umowa nr 

SWG.524.2.202

0/2/07-12

01.01.2020 -           

30.06.2020 i na 

drugie półrocze 

od 01.07.2020 

do 31.12.2020

1 520,00zł

-utrzymanie  boisk i 

obiektów:

500,00 zł.; 

- opłaty: 

14.200,00 zł.;

-usługi: 

 6.000,00

- zakup materiałów 

cykliczne działania 

sporotowo-piłkarskie 

- 10.277,99zł 

rozgrywki ligowe - 

5684,15 zł spotkania 

- 647,26zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 20.000,00 zł;

-środki własne:

 2.220,00 zł. I 

dotacja na 

drugie 

półroczne 

wyniosłą 

16.000,00 zł 

środki własne 

1680,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”01.01.2020 - 

30.06.2020

Przeprowadzanie zajęc treningowych wsród dzieci i 

młodzieży gminy Nędza. Uczestnictwo w 

rozgrywkach druzyn młodzieżowych. Stworzenie 

możliwości uprawiania sportu dla osób dorosłych 

poprzez prowadzenie treningów i uczestnictwo w 

rozgrywkach seniorów klasy ,,B".  Przeprowadzono 

zajęcia treningowe wśród dzieci i młodzieży ( ok 35 

dzieci w 3 kategoriach wiekowych ) oraz dla osób 

dorosłych w kategorii seniorów klasy B ( ok 20 

uczestników ). Udział w rozgrykach piłkarskich oraz 

turniejach został ograniczony przez wystąpienie 

epidemii Covid - 19 . Jednak mimo obostrzeń udało 

się osiągnąć zamierzone rezultaty.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.202

0/6 i nr umowy 

SWG.524.2.202

0/5/07-12

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

1 900,15zł

- utrzymanie  

obiektów                                                        

dokonano zwrotu 

dotacji w kwocie 

3.500 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

5.000,00z ł;

-środki własne:

600,00,zł.

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                     

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”

1881,25 zł - 

utrzymanie obiektu  

4487,56 - zakup 

materiałów ,  strojów 

sportowych 2798,40 - 

opłaty        dokonano 

zwrotu na kwotę 

1499,51zł      w 

drugim półroczu na 

treningi dla seniorów 

klasa B - 426,25 zł 

zakup strojów dla 

dzieci - 2970,15 zł   

opłaty 850 zł udział 

w rozgrywkach B 

klasy opłaty sędziów 

i zgłoszeniowe oraz 

stroje sportowe 

4153,60 zł        

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 9.750,00z ł;

-środki własne:

1090,00zł. 

Kwota dotacji 

na drugi 

półrocze 

7.500,00 zł 

środki własne 

900 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Dbano o boisko sportowe oraz utrzymanie obiektu. 

Z powodu pandemii nie wykorzystano w 100 

procentach zaplanowanych środków na pozostałe 

działania. 

3. LKS  

„SPARTA” 

Babice

01.01.2020 - 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

4. LKS Górki 

Śląskie

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.202

0/6



5. UKS 

„ZRYW"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla 

najmłodszych  poprzez prowadzenie zajęć 

sportowych klas szkoły podstawowej. Zajęcia 

prowadzone z różnych dyscyplin sportowych, 

największy nacisk nakładamy na zajęcia prowadzone 

na basenie. Z  podowu pandemii Covid - 19 odbyły 

się tylko 3 wyjazdy na pływalnię z tego też powodu 

większość dotacji klub był zmuszony zwrócić do 

budżetu Gminy. Oprócz wyjazdów na basen były 

prowadzone również zajęcia z piłki koszykowej, 

nożnej, ręcznej i siatkówki.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.202

0/1/07-12

01.01.2020 - 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

-  usługi - przewóz 

osób na basen: 

 1080,02    

wyjazdy na basen 

oraz zakup sprzętu 

sportowego - 920,00 

zł 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

3.500,00 zł;

-środki własne: 

400,00zł.      

Dokonano 

zwrotu dotacji w 

kwocie            2 

579,98zł

dotacja na 

drugie półrocze - 

3000,00 zł a 

środki własne 

400 zł  

dokonano 

zwrotu dotacji w 

kwocie 

2080,00zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                   

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”

6. 

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci 

i mlodzieży 

Wczoraj, Dziś, 

Jutro 

,,BAJTEL"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez zajęcia z akrobatyki w różnych lategoriach 

wiekowych. Poprawa sprawności fizycznej, poprawa 

koordynacji i wytrzymałości sportowej. 

Zorganizowaliśmy także wyjazd integracyjny dla 

dzieci.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.202

0/3/07-12

01.01.2020-

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

900 zł

- wynagrodzenie 

trenera                    

1350 zł organizacja 

wyjazdu w góry

organizacja zajęć z 

akrobatyki - 3350 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

2.000,00 zł;

-środki własne: 

250,00zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

3.000 zł a 

środków 

własnych 350 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                  

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”

OSP w 

Babicach

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie

(tzw.

 „Mały Grant”)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –" 

Podniesienie aktywności fizycznej wśród członków 

OSP Babice oraz mieszkańców Gminy Nędza - 

Ćwicz by długo Żyć!".  Poprawa sprawności 

fizycznej, poprawa koordynacji i wytrzymałości 

sportowej.  lepsza sprawność ruchowa uczestników 

zadania, poczucie pozytywnego wpływu sportu na 

relacje międzyludzkie poprzez współpracę 

sportową, ogólnie dotępne informacje na temat 

dostepnych możliwości aktywnego spędzania 

wolnego  czasu w naszej gminie. . 

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

23.07.2020 - 

24.09.2020

wynajem trenera - 

2760               

wynajem Sali - 260 

zł

zakup wody do picia - 

80 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 3.000,00 z ł;

-środki własne:

  100,00 zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.161.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 10.07.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego z pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na 

zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej” określone szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 

30.06.2020 roku.

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci 

i mlodzieży 

Wczoraj, Dziś, 

Jutro 

,,BAJTEL"

W związku z pandemią część konkursów została 

przesunięta na inny termin. Mimo trudnej sytuacji 

udało się zorganizować zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami obóz taneczny podczas którego dzieci 

mogły podnosić swoje umiejętności taneczne ale 

również integrować się między sobą. Odbył się 

również koncert świąteczny online. Za środki 

pochodzące z dotacji zakupiliśmy nowe stroje oraz 

obuwie aby zapewnić komfort tańca.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.1.202

0/2

01.01.2020 - 

31.12.2020

-opłaty 

300,00zł.;

- usługi:                     

900,00 zł.; 

-materiały:

5008,00zł. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 5640,00z ł;

-środki własne:

568,00zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r.w sprawie wyboru ofert, 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego”

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów

Zadanie miało na celu pobudzenie aktywności 

życiowej i urozmaicenie życia codziennego 

seniorów, samotnych i opuszczonych. Przekaznie 

młodemu pokoleniu tradycji i zwyczajów śląskich - 

regionu raciborskiego, umocnienie relacji 

międzyludzkich w miesjcu zamieszkania, 

umocnienie relacji między pokoleniami, 

zaspokojenie potrzeb seniorów z zakresu kultury. 

poprawa jakości życia ludzi starszych. Podnoszenie 

poziomu samooceny i zaufania dla siebie i innych. 

Niestysty z powodu pandemii Covid - 19 

zaplanowane spotkania seniorów nie odbyły się i 

dokonano zwrotu całej kwoty dotacji.

Wspieranie

realizacji zadania 

publicznego.

Nr umowy 

SWG.524.1.202

0/1

01.01.2020- 

31.12.2020

 dokonano zwrotu 

całej kwoty dotacji 

2200,00 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja 

2.200,00zł.

-środki własne:

450,00zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r.w sprawie wyboru ofert, 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego”

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Śląski Związek 

Pszczelarzy w 

Katowicach 

Koło 

Pszczelarzy w 

Nędzy      

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie

(tzw.

 „Mały Grant”)

Głównym celem było zainteresowanie osób z 

terenów Gminy Nędza tematyką związną z 

pszczelarstwem oraz dobroczynnymi 

właściwościami dla naszego zdrowia wynikającymi 

z stosowania produktów pszczelich. Drugim 

założeniem było przedstawienie informacji o 

zbawiennym działaniu pszczół dla naszego zrdowia i 

życia. Propagowanie kultury i tradycji 

pszczelarskich wśród mieszkańców. Odbył się 

wykład przeprowadzony przez znawcę tematu Pana 

Arkadiusza Ciołkowskiego który przedstawił 

znaczenie i rolę pracy pszczół dla populacji ludzkiej 

i dla świata.

wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

07.03.2020 do 

07.03.2020

500 zł - wykładowca 

poczęstunek dla 

słuchaczy - 289,87 zł  

ulotki, plakaty 

promujące 

wydarzenie - 260 zł

zrealizowane 

zadania według 

źródeł 

finansowania : -

dotacja - 

1000,00zł             

środki własne - 

50 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 

13.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego” określone szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 

03.02.2020 roku.

Stowarzyszenie 

na Rzecz Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, Dziś i 

Jutro 

„BAJTEL”

Umożliwianie dzieciom i młodzieży aktywnego 

spędzania czasu bez używek, dopalaczy, alkoholu 

poprzez zajęcia taneczne. Zajęcia w trakcie 

których orgaznizowanane są prelekcje i pogadanki 

na temat złego wpływu alkoholu i innych środków 

uzależniających dla organizmu i społeczeństwa. 

Celem jest ukształowanie w świadomości młodych 

ludzi, że można żyć bez alkoholu, papierosów, 

używek a każdy sukces powinien być opiewany 

ciężką pracą. Uczulanie na krzywdę jaką wszystkie 

używki mogą spowodować w rodzinie i szerszym 

społeczeństwie.  

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.202

0/3 i nr umowy 

SWG.524.3.202

0/3/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

- Materiały, stroje, 

dodatki, obuwie, 

akcesoria 1500,00 zł 

opłaty - 400 zł  

organizacja 

wyjazdów - 1450 zł 

zakup strojów - 

3000,00 zł opłaty - 

400 zł, usługi - 600 

zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

  3 000,00 zł;

-środki własne: 

  350,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

3.600 zł a 

środków 

własnych 400 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

UKS „ZRYW”  Poprzez zajęcia sportowe na basenie dzieci mogły 

aktywnie spędzić czas i kształtować pozytywne 

postawy społeczne. Oprócz wyjazdów na basen 

prowdzone były także zajęcia z innych dziedzin 

sportowych np. piłki siatkowej, nożnej, ręcznej oraz 

koszykówki. Z powodu pandemii Covid- 19 nie 

odbyło się część zaplanowanych wyjazdów na basen 

dlatego też Klub zwrócił część dotacji.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.202

0/1 nr umowy 

SWG.524.3.202

0/1/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

organizacja 

wyjazdów na basen - 

567,00 zł dokonano 

zwrotu dotacji w 

kwocie 1433,00 zł      

w drugim półroczu 

organizacja zajęć na 

basenie oraz zakup 

nowego sprzętu 

sportowego ( piłki, 

lotki) - 1149,00 zł 

dokonano zwrotu na 

kwotę 1351 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 2.000,00 zł;

-środki własne: 

241,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2500 zł środki 

własne 280 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.    Komisja konkursowa 

w celu opiniowania złożonych ofert została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.06.2020 r.  i 

działała w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

LKS               

  Górki Śląskie

Celem było zapewnienie czynnego wypoczynku 

dzieciom oraz młodzieży. W czasie każdego 

realizowane zostały działania profilaktyczne 

przeciwdziałające negatywnym działaniom. 

Zmagania sportowe w dużym stopniu kształtują 

system wartości, propagują idee pracy nad sobą. 

Kształtowanie charakteru wzmacnianie poztywnego 

zachowania, radzenie sobie z przeciwnościami, 

propagowanie zdrowego stylu życia, uczenie 

samodyscypliny, pokonywanie własnych słabości.  

W trakcie zajęć zostały przeprowadzone konkursy 

plastyczne oraz test o tematyce profilaktycznej.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.202

0/4  i nr umowy 

SWG.524.3.202

0/5/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

zakup strojów 

sportowych 

2.800,00zł  w 

drugim półroczu 

zakup strojów 

sportowych - 854,30 

zł zakup artykułów 

spożywczych 573,48 

zł zakup sprzętu 

sportowego - 

1382,22 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 2.500,00 zł;

-środki własne: 

 300,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2.500,00 zł 

środki własne 

310 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.   Komisja konkursowa w 

celu opiniowania złożonych ofert została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.06.2020 r.  i 

działała w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

LKS 1908 

Nędza

Odbyły się zajecia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodziezy mające na celu propagowanie zdrowego 

stylu życia. Poprzez realizację zadania udało się 

podnieść świadomość młodych ludzi na zagrożenia 

jakie kryją się pod różnymi rodzajami 

niedozwolonych używek, jak tragiczne mogą być 

skutki  zażywania niedozwolonych substancji a 

jednocześnie przekonać że sport może być receptą 

na lepsze i zrowe życie.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.nr 

umowy 

SWG.524.3.202

0/2 i nr umowy 

SWG.524.3.202

0/2/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

 - opłaty: 

320,00zł.;

- materiały związane 

z realizacją zadania: 

380,00 zł koszty 

umowy trenera - 

10.500,00 zł wydatki 

w drugim półroczu 

zajęcia treningowe ( 

umowy trenerów i 

zakup sprzętu ) 

9624,50 zł opłaty 

regulaminowe - 

1200 zł, zakup 

napojów - 375,50 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 10.000,00 zł;

-środki własne:

 1.200,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

wyniosła 

10.000,00 zł 

środki własne 

1200 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.   Komisja konkursowa w 

celu opiniowania złożonych ofert została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.06.2020 r.  i 

działała w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

„Przeciwdziałanie  uzależnieniom i Patologiom Społecznym”



Parafia  

Rzymsko-

Katolicka pw. 

Św. Anny w 

Babicach 

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie.

tzw.

 „Mały Grant”

" Wspólne zimowisko alternatywą dla uzaleznień 

"Taki tytuł nosiło zadanie którego celem  był wyjazd 

na zimowisko do Soli koło Rajczy w Beskidzie 

Żywieckim, dzieci z gminy Nędza w celu 

kreatywnego spędzania czasu, pokazanie dzieciom 

jak można wykorzystywać wolny czas twórczo bez 

używek, alkoholu, narkotyków poprzez zajęcia 

sportowe np. uprawianie sportów zimowych takich 

jak jazda na nartach. Wyjazd był próbą pokazania 

dzieciom wartości wspólnoty która jest nieocenioną 

wartością również w kontekście profilaktyki. 

Wyjazd odbył  się w dniach 20.01.2020 do 

25.01.2020r. Grupą docelową była grupa około 24 

osób ( w tym dzieci i opiekunowie). Podczas 

wyjazdu odbyły się wykłady, pogadanki na temat 

profilaktyki antyalkoholowej. Podczas tych zajęć 

dzieci dowiedziały się jak przeciwstawiać się 

naciskowi grupy rówieśniczej i osobom dorosłym 

zachęcającym do picia i zażywania niedozwolonych 

środków. Koszty dotacji to koszty biletów na wyciąg 

narciarski, koszty artykułów spożywczych. 

Uczestnicy zimowiska pokrywają częściowo koszty 

wyjazdu.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

 Nr umowy 

SWG.524.1.202

0/MG

20.01.2020 do 

25.01.2020r. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 3.000,00 z ł;

-środki własne:

 200,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.15.2020Wójta Gminy Nędza z dnia 

10.01.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym” określone szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 

32.01.2020r.

LKS 1908 

Nędza 

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie.

tzw.

 „Mały Grant”

Zorganizowany został turniej świąteczny piłki 

nożnej na hali sportowej  po którym każdy z 

uczestników otrzymał nagrodę - paczkę świąteczną. 

W ramach zadania każda z drużyn musiała 

przygotować stroik świąteczny który został 

przekazany osobom samotnym z sołectwa Nędza. W 

turnieju wzięło udział 69 dzieci , 5 trenerów oraz 12 

wolontariuszy . Wszystkie obostrzenia związane z 

pandemią zostały zachowane.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

 Nr umowy 

SWG.524.3.202

0/MG

16.12.2020 do 

21.12.2020r. umowa trenara - 

1000 zł ,zakup 

nagród i kubków z 

nadrukiem 3100 zł, 

zakup bramek 

3200zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 6.500,00 z ł;

-środki własne:

 800,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.320.2020Wójta Gminy Nędza z 

dnia 01.12.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego z pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na 

zadanie :  „Śwąteczne spotkanie piłkarskie - turniej” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 23.11.2020r.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

2500,00 zł;

-środki własne: 

 300,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2.500,00 zł 

środki własne 

300 zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”. Komisja konkursowa w 

celu opiniowania złożonych ofert została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.06.2020 r.  i 

działała w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

 Budowa świadomości na temat negatywnego 

wpływu alkoholu, papierosów, środków 

odurzających oraz innych używek na każdy etap 

życia i rozwoju  człowieka. Jednocześnie 

zaproponowanie sportu jako pozytywnej, zdrowej i 

modnej alternatywy.                              - Organizacja 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Propagowanie 

ducha rywalizacji sportowej, współzawodnictwa i 

tolerancji. Zorganizowano 2 spotkania integracyjno-

informacyjne o tematyce uzależnień i promocji 

zdrowego trybu życia. Wszelkie obostrzenia 

podyktowane pandemią zostały zachowane.

LKS  

"ZGODA" 

Zawada 

Książęca

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.202

0/5 i nr umowy 

SWG.524.3.202

0/4/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

zakup materiałów 

potrzebnych do 

realizacji zadania - 

843,83 zł opłaty 

związane z 

utrzymaniem obiektu 

1956,17 zł wydatki 

w drugim półroczu 

utrzymanie obiektu - 

347,46 zł zakup 

materiałów 

związanych z 

organizacją zadania 

2455,40 zł



COROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI , W CELU 

WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  GMINY W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ( rok 2020 ) - GMINA NĘDZA  

 

 ( na podstawie  art. 3 ust. 2 pkt 10 i art.9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)  

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za 

poprzedni rok kalendarzowy.  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi  sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje 

komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 

Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne i bioodpady  stanowiące odpady komunalne   

w roku 2020  były odbierane przez „KOMART” Sp. z o. o. , ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów 

(PreZero Recycling Południe Sp . z o. o. – po zmianie nazwy). 

 

Odebrane  zmieszane odpady komunalne zostały skierowane do Instalacji Komunalnej ul. 

Szybowa 44, 44-193 Knurów. 

 

 Odebrane bioodpady stanowiące odpady komunalne zostały skierowane do następujących 

instalacji: 

- Instalacja Komunalna PreZero Recycling Południe Sp . z o. o.  ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów, 

- BEST-EKO Sp. z o.o.  ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik. 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

przeznaczone do składowania zostały skierowane na Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów. 

 

Instalacje komunalne, do których trafiają odpady komunalne z terenu Gminy Nędza, 

zapewniają, że są zdolne przyjąć wszystkie zmieszane odpady komunalne i pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych i przeznaczone do składowania pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 



komunalnych.  Nie zgłaszano dotąd poważnych problemów dotyczących przyjmowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jednak zdolności do przyjmowania tych 

odpadów mogą ulec pogorszeniu, poza tym preferuje się przyjmowanie odpadów 

gromadzonych w pojemnikach a nie w workach.   

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z  gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Najistotniejszą potrzebą inwestycyjną jest konieczność budowy PSZOK ( Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych ) na terenie Gminy Nędza .  Podstawową trudność w realizacji 

tego zamierzenia stanowi jego wysoki koszt w porównaniu do możliwości finansowych gminy 

oraz  znalezienie  odpowiedniej lokalizacji  na terenie  gminy. W analizowanym okresie działał 

PSZOK w Kuźni Raciborskiej , jako punkt wspólny dla Gminy Kuźnia Raciborska i Gminy Nędza, 

punkt ten satysfakcjonująco  spełniał swoją rolę.  Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach dopuszczają organizację PSZOK wraz z innymi gminami – takie 

rozwiązanie jest korzystne dla Gminy Nędza , biorąc pod uwagę fakt , iż w 2020r. w PSZOK-u 

zebrano 80,79 Mg odpadów. Większość odpadów jest odbierana sprzed posesji. Punkt ten 

funkcjonował jednak tylko do września 2020r., następnie zorganizowano mobilny PSZOK, 

zatem budowa PSZOK jest naglącą inwestycją. Szacowane koszty  budowy PSZOK wynoszą 

minimum 300 tyś. zł.  

 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

a) Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r. 

– 1 555 569,90 zł. 

b) Poniesione wydatki , w tym: 

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i 

PSZOK- 1 480 764,22 zł., 

-  obsługa administracyjna systemu – 85 215,41 zł., 

- pozostałe wydatki ( zakup worków do zbierania odpadów z miejsc do tego 

nieprzeznaczonych)  - 216,48 zł. 

            

4. Liczba mieszkańców.  

 

 

Liczba mieszkańców ( według danych meldunkowych ) – 6 916 

Liczba mieszkańców ( według  złożonych deklaracji )     - 5 441 

 

 

 

5.  Liczba właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umowy , o której mowa w art. 6 ust. 1, 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania , o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

 Rada Gminy Nędza   podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości , na których nie zamieszkują  mieszkańcy a powstają odpady komunalne  – 

począwszy od stycznia 2017r., stąd wszyscy właściciele nieruchomości, na których powstają 



odpady komunalne lub zamieszkują mieszkańcy są objęci odbieraniem odpadów komunalnych 

w ramach systemu zorganizowanego  przez gminę.  Sytuacja może ulec zmianie z uwagi na fakt 

wprowadzenia w przepisach prawa możliwości ujęcia  nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w system gminny jedynie za zgodą 

właściciela takiej nieruchomości.   

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

 

Źródłem informacji o ilości wytworzonych odpadów jest wielkość szacowana na podstawie 

ilości odpadów odebranych i zebranych, która w roku 2020 ( zgodnie ze złożonymi 

sprawozdaniami podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

oraz sprawozdania z PSZOK ) wynosi:  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów Mg  

200101 Papier i tektura 27,967 

200102 szkło 163,069 

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny ( plastik, wielomateriałowe , metale) 

201,135 

200307 Odpady wielkogabarytowe 50,419 

200307ex Odpady wielkogabarytowe  nienadające się do 
demontażu w celu wydzielenia materiałów 
możliwych do przekazania do recyclingu lub innego 
odzysku 

109,687 

200199ex Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny ( popioły pochodzące z gospodarstw 
domowych) 

726,32 

200301 Niesegregowane , zmieszane odpady komunalne 913,02 

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 4,84 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 629,61 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 
170106 

30,965 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 5,996 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

7,235 

170102 Gruz ceglany 1,5 

160103 Zużyte opony 1,601 

170380 Odpadowa papa 1,24 

200139 Tworzywa sztuczne 0,075 

200123* Urządzenia zawierające freony 0,26 

200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne- 
zawierające niebezpieczne 

0,111 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,04 

RAZEM 2875,09 

 

 

 

 



7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy 

wyniosła 913,02 Mg. Ilość bioodpadów stanowiących odpady komunalne odebranych z terenu 

gminy wyniosła  634,45 Mg. 

 

Ilość  pozostałości z sortownia odpadów komunalnych i pozostałości z mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  wynosi  

632,34 –  Mg .  

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania wynosi ( do dnia 16 lipca 2021) 31,  poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia  frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

wynosi 42, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100  



GOSPODARKA MIESZKANIOWA: REMONTY, 

MODERNIZACJE 

Mieszkaniowy zasób gminy: realizowane remonty, modernizacje w roku 2020 

• wymiana rynien i rur spustowych w Górkach Śląskich ul. Ofiar 

Oświęcimskich 60. 

Pozostałe remonty w 2020r. odbywały się na budynkach wielofunkcyjnych : 

• roboty remontowo-budowlane dachu budynku wielofunkcyjnego w 

Zawadzie Książęcej 

• roboty remontowo-budowlane budynku wielofunkcyjnego w Nędzy ul. 

Sportowa 10 

• roboty naprawcze dachu budynku Urzędu Gminy  

 

DROGI GMINNE: REMONTY, MODERNIZACJE W 

ROKU 2020   

Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 720,00 zł 

Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2019/2020 43 850,20 zł 

Wycinka drzew w pasie drogowym 2 900,00 zł 

Transport kruszywa 5 412,00 zł 

Bieżące remonty dróg gminnych 46 136,53 zł 

Mechaniczne czyszczenie przepustów drogowych w Nędzy przy ul. Jesionowej 1 328,40 zł 

Wykonanie przeglądu lamp solarnych 3 875,00 zł 

Remont odcinka drogi w nędzy ul. Stawowa 32 942,84 zł 

Wykonanie chodnika ul. Leśna w nędzy 4 092,49 zł 

Wymiana szyby hartowanej w wiacie przystankowej 2 562,83 zł 

Remont odcinka drogi w Ciechowicach ul. Kwiatów polnych 66 084,62 zł 

Remont odcinka drogi w Ciechowicach ul. Melioracyjna 15 245,88 zł 

Remont nawierzchni drogi w Nędzy ul. Letniskowa 34 320,41 zł 

Awaryjna naprawa drogi gminnej w Nędzy przy ul. Sportowej 5 374,20 zł 

Wykonanie odwodnienia liniowego drogi w miejscowości Nędza 3 642,21 zł 

Montaż progów zwalniających na drogach gminnych 1 362,23 zł 

Roboty na drogach gminnych - asfaltowanie ubytków 5 183,11 zł 



Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Babicach 2 988,90 zł 

Remont nawierzchni dróg gminnych w Babicach oraz górkach śl. 29 520,00 zł 

Remont ul malinowej w Szymocicach 7 995,00 zł 

Zakup znaków 8 710,12 zł 

Zakup art.. Na drogi gminne -drogomierz, kruszywo 530,77 zł 

Przebudowa ul. Dębowej w nędzy wraz z odwodnieniem 13 530,00 zł 

Naprawa nawierzchni drogi polnej w Babicach 3 999,96 zł 

Wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach 407 082,25 zł 

 

REALIZOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE 

KANALIZACJI W 2020 ROKU 

• zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Ciechowicach i uzyskano 

pozwolenie na użytkowanie 

• przygotowano oczyszczalnię do rozruchu technologicznego; 

• zakończono I etap  budowy kanalizacji  sanitarnej w Ciechowicach  

• przygotowano 85 szt. domowych przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowości Ciechowice do podłączenia do kanalizacji sanitarnej 

• rozpoczęto proces inwestycyjny polegający na gazyfikacji części 

Gminy  tj. sołectw: Zawada Książęca, Łęg, Ciechowice. Aktualnie 

wpłynęło 208 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia 

do sieci gazowej. W sołectwie Łęg - 63 wnioski; W sołectwie Zawada 

Książęca - 84 wnioski; W sołectwie Ciechowice - 61 wniosków 

 



PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2020 ROKU 

 

Lp. Nazwa projektu Działanie Instytucja 
zarządzająca 

Kwota 
dofinansowania 

Stan realizacji 

1.  Budowa oczyszczalni ścieków 
dla Gminy Nędza w 
miejscowości Ciechowice 

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystywanie zasobów dla 
działania: 5.1 Gospodarka Wodno-
ściekowa, poddziałanie 5.1.2 Gospodarka 
Wodno – ściekowa RIT 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Śląskiego na lata 2014-
2020 Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego,  

4 333 171,90 zł w trakcie 
realizacji 

Pożyczka  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach 

1 466 214,20 zł w trakcie 
realizacji 

2.  Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Ciechowice 

Pożyczka  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach 

1 335 600,00 zł w trakcie 
realizacji 

3.  Zdalna Szkoła Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 
„Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o 
wysokich przepustowościach”  

Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa 

60 000,00 zł zrealizowano  

4.  Zdalna Szkoła + 44 942,65 zł zrealizowano  

5.  Zakup wyposażenia i sprzętu 
ratownictwa dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadzie 
Książęcej. 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu 
Sprawiedliwości 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości  

49 999,55 zł zrealizowano  



6. Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich: 
Tarnowskie Góry, 
Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 
Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, 
Psary, Sośnicowice, Tworóg. 

Oś priorytetowa: IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna 
dla działania: 4.1. Odnawialne źródła 
energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne 
źródła energii - konkurs 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Śląskiego na lata 2014-
2020 Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, 

3 812 659,20 w trakcie 
realizacji 

7.  Demontaż, transport i 
unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest na 
terenie Gminy Nędza 

Dotacja  Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach  

4 002,00 zł zrealizowano 

8.  Termomodernizacja 
budynków Szkoły 
Podstawowej w Nędzy  

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i 
Technologii 

618 100,00 zł w trakcie 
realizacji 

Projekty w okresie trwałości 

9. Koncepcja projektowa ścieżki 
rowerowej Nędza – Pietrowice 
Wielkie – Velke Hostice – Mała 
Silesia 

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w 
Euroregionie Silesia 

Stowarzyszenie Gmin 
Dorzecza Górnej Odry 
Euroregion Silesia 

7 262,69 euro zakończony 

10. Budowa Sali sportowo – 
rekreacyjnej w Nędzy przy 
ulicy Adama Mickiewicza 53 

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 

219 097,52 zł zakończony 

 

 



Zgodnie z zapisami art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                     

(t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 713) przedkładam radzie gminy raport o stanie gminy.                                          

Obejmuje on całokształt działalności Gminy w 2020 roku.                                                           

Był to rok w którym funkcjonowaliśmy w specyficznych warunkach  sanitarno – 

epidemiologicznych wynikających z obostrzeń spowodowanych pandemią COVID – 19. 

Skutkiem tego było zawieszenie działalności przedszkoli, zdalnie nauczanie w szkołach, 

zawieszenie działalności instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej. Realizując budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2020 rok wykonywaliśmy 

zaplanowane zadania i cele poprzez funkcjonowanie gminnej oświaty, instytucji kultury, 

pomocy społecznej, działalności organizacji i stowarzyszeń, profilaktyce w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej co w szczegółach zostało zawarte w sprawozdaniu z realizacji budżetu. 

Przedkładając powyższy dokument proszę o udzielenie wójtowi wotum zaufania. 

 

                                                                                              Wójt Gminy Nędza 

                                                                                                Anna Iskała 
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