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Anna Pilarczyk- Sprycha  

                             Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

          Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

pragnę  przedstawić Państwu „ Raport o stanie gminy” za 2018 r. Dokument powstał  

w związku z wejściem w życie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Nowe przepisy nakładają na Burmistrza  obowiązek 

przedstawienia Radzie Miasta i Gminy do dnia 31 maja raportu o stanie gminy za rok 

poprzedni. Raport jest posumowaniem działalności  burmistrza a przede wszystkim 

sprawozdaniem z realizacji programów, strategii, polityk i wykonania uchwał 

podejmowanych przez  Radę Miasta i Gminy. 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą  

i społeczną gminy. Dla nowo wybranych władz może służyć jako „bilans otwarcia”. 

Informacje zawarte w opracowaniu są podstawą do obiektywnej oceny możliwości dalszego 

rozwoju naszej małej ojczyzny oraz śledzenia postępu zaplanowanych i wdrażanych działań  

w gminie. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców do lektury dokumentu. Wszystkie informacje zawarte  

w treści Raportu posłużą Państwu do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu, jak również będą podstawą do prowadzenia dialogu na temat  dalszego rozwoju 

miasta i gminy                                              

                                           Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
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                                      Maria Milejska   

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

        Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

W bieżącym roku po raz pierwszy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zobowiązana jest  przedstawić Radzie Miasta 
Raport o stanie gminy za 2018 rok. 

 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,  
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza 
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos 
bez ograniczeń czasowych.  

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne 
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym). Termin sesji ustalono na dzień 25 czerwca 2019 roku o godzinie 14.00 

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do 24 czerwca 2019r.  
w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenie należy składać do Biura Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42. Druki do zgłoszenia można pobrać z BIP w zakładce 
Raport o stanie gminy za 2018 rok lub w Biurze Rady Miejskiej. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą 
Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 
15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad 
udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 

                                 Z wyrazami szacunku 

                              Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

                                 Maria Milejska 
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                                                                         Ogrodzieniec, dnia ….................. 2019 r. 

 

 

  
Pani  

Małgorzata Janoska 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

  

 

 

ZGŁOSZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) ...............................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały(a) w .......................................................................................................  

(adres zamieszkania na terenie gminy Ogrodzieniec) 

 

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Ogrodzieniec. 

 

 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: ( nie mniej niż 20 osób popierających). 

 

Lp.                           Imię i Nazwisko               Podpis 
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1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1.Położenie  

Gmina Ogrodzieniec znajduje się w samym sercu Jury Krakowsko- Częstochowskiej, 

położona jest w  środkowo – wschodniej części województwa śląskiego i jednocześnie 

w południowej części Powiatu Zawierciańskiego, w niedalekiej odległości od trzech 

głównych aglomeracji Polski południowej: Krakowa (60 km), Katowic (55 km) i 

Częstochowy (50 km). W odległości 30 km od Ogrodzieńca znajduje się 

międzynarodowe lotnisko pasażerskie w Katowicach - Pyrzowicach, a w odległości 60 

km międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach. Wizytówką gminy są przepiękne, 

typowo jurajskie krajobrazy: malownicze wzniesienia z bielejącymi w oddali skałami 

wapiennymi i ostańcami skalnymi, bogactwo lasów, unikalna flora i fauna.  

Obszar gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego, a jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Gmina 

charakteryzuje się typowym wyżynnym krajobrazem z lasami, polami oraz licznymi 

ostańcami skalnymi. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Zamkowa, zwana również 

Górą Janowskiego (515,5 m n.p.m.).  

Gmina Ogrodzieniec od zachodu sąsiaduje z gminą Łazy, od północnego - zachodu z 

miastem Zawiercie, od północy z Gminą Kroczyce, od wschodu z Gminą Pilica, od 

południa z Gminą Klucze, która należy do Powiatu Olkuskiego w województwie 

Małopolskim.  

Powierzchnia Gminy wynosi ogółem 86 km2, z czego blisko połowę zajmują lasy. 

 

Odwiedzając Gminę Ogrodzieniec warto zobaczyć: 

 Ruiny średniowiecznego Zamku Ogrodzienieckiego z XIV w. w Podzamczu, 

jednego z największych, najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Polsce. 

Świadczą o dawnej świetności, potędze i nie bez powodu noszą miano „Małego 

Wawelu”. Ruiny zamku wznoszą się na północnym zboczu Wzgórza 

Zamkowego, którego najwyższy szczyt (Góra Janowskiego) sięga 515,6 m 

n.p.m.  

 Zrekonstruowany średniowieczny Gród Królewski na Górze Birów w 

Podzamczu. Drewniane grodzisko usytuowane jest na północ od ruin zamku. 

Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu. 

 Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu z 1787r. z rokokowym 

wyposażeniem. Wpisany do rejestru zabytków chronionych. Przed kościołem 

figurka Matki Bożej z 1806 r. oraz pomnik papieża Jana Pawła II. 



 

 

9 

 

 Kościół p.w. św. Jakuba w Gieble - jeden z najstarszych romańskich kościołów – 

pochodzący z XIII w. 

 Szlachecki dworek w Gieble położony w przepięknym kompleksie parkowym 

nad brzegiem stawu. Obecnie dworek służy wszystkim mieszkańcom wsi Giebło 

– został wyremontowany i zaadaptowany na Centrum Kulturalne Wsi. 

 Ryczowski Region Skałkowy - zgrupowanie skał i pojedynczych ostańców w 

okolicy wsi Ryczów (Straszakowe Skały, Wielki Grochowiec, Wielki Cisownik, 

Ruska Góra), na jednej ze skał ruiny strażnicy obronnej z XIV w. 

 Ruska Góra - rezerwat leśny o powierzchni 153 ha w pobliżu miejscowości 

Smoleń, Złożeniec i Ryczów. 

 Ruiny “Prochowni” czyli Fabryki Prochu Strzeleckiego w Ogrodzieńcu z pocz. 

XVIII wieku. Jej produkcja przeznaczona była na potrzeby zamku i do 

wysadzania skał. Po 1935 roku uległa całkowitej dewastacji. Na terenie ruin 

zakładu posadzono las sosnowy. 

 

 

Rysunek 1.  Usytuowanie Gminy Ogrodzieniec w Województwie Śląskim 
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1.2.Charakterystyka Miasta Ogrodzieniec i poszczególnych sołectw 

 

Gmina Ogrodzieniec składa się z miasta Ogrodzieniec i 10 sołectw, stąd też 

najczęściej używa się określenia „Miasto i Gmina Ogrodzieniec”. 
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Miasto Ogrodzieniec położone jest na skrzyżowaniu dróg Zawiercie – 

Kraków i Dąbrowa Górnicza – Pilica na płaskowyżu o wysokości 390 – 

420 m n.p.m. Tu znajduje się centrum miasta. Od południa i zachodu do 

miasta przylega kompleks leśny ciągnący się do Mitręgi, od północnego-

zachodu – łąki przechodzące w dolinę Czarnej Przemszy, od północy – 

pola i złoża wapienne oraz wyrobiska Cementowni „Wiek”, od wschodu 

– pola uprawne. do Ogrodzieńca należą tereny rekreacyjne: Józefów 

(stawy śródleśne), Krępa (plac zabaw, parking, wiaty rekreacyjne, lasy)  

i Lachowizna (kompleks leśny), które są jego częścią. W Ogrodzieńcu 

swoją siedzibę mają najważniejsze instytucje gminne: Urząd Miasta  

i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (w którym ma swoją 

siedzibę Redakcja „Gazety Ogrodzienieckiej”), Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Urząd Pocztowy, Posterunek 

Policji, Zespół Szkolno-Przedszkolny, dwie Świetlice Środowiskowe, 

„Zamek” Sp. z o.o. oraz  Związek Gmin Jurajskich. 
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Na sołectwo Fugasówka składają się dwie miejscowości- Fugasówka  

i Markowizna. Sołectwo graniczy – od północy z dzielnicą Wydra miasta 

Zawiercie, od południa z miastem Ogrodzieniec.  

Fugasówkę przecina główna droga Zawiercie – Ogrodzieniec. Po 

wschodniej części drogi leży część sołectwa składająca się z intensywnej 

zabudowy niskiej jednorodzinnej, po zachodniej stronie drogi leży 

Markowizna przy granicy z Zawierciem. Pozostała część terenu to dolina 

Czarnej Przemszy, tereny łąk, strumyków i zakrzewień. 

Sołectwo prezentuje charakterystyczną zabudowę dla terenu 

poprzemysłowego, z przewagą zabudowy podmiejskiej terenów, które się 

urbanizują. 
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Sołectwo Fugasówka 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

 KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

 

Przebudowa drogi w miejscowości Markowizna na kwotę 7 599,56 zł 

 

 
 

 

FUNDUSZ Sołecki 

 

 

W dniu 04.09.2017r. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Fugasówka - Markowizna dotyczące 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018r. Mieszkańcy podjęli jednogłośnie decyzję, że środki w kwocie 

30 733,10 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulic Bzowska- 

Poniatowskiego- Mickiewicza w Fugasówce. Przebudowa tego skrzyżowania poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym zarówno mieszkańców Fugasówki jak i wszystkich użytkowników na tym skrzyżowaniu. Mając na 

uwadze, że zadanie nie jest zadaniem własnym Gminy, a jest to w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

bezzasadne jest składanie wniosku do Burmistrza, bo zgodnie z artykułem 1 ust. 3 Ustawy z dnia 20.02.2009r. o 

Funduszu Sołeckim w ramach funduszu mogą być realizowane zadania, które są zadaniami własnymi Gminy.  

W związku z powyższym wniosek nie spełniałby wymogów określonych w tej ustawie i zostałby odrzucony. 

Wobec powyższego mieszkańcy Fugasówki porosili Burmistrza, aby środki potrzebne na to zadanie zostały 

uwzględnione w budżecie Gminy na 2018r.  
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Sołectwo Giebło ma dość intensywną zabudowę, skupioną, jednorodzinną 

i rolniczą. Na terenie sołectwa przeważają dobre gleby oraz lasy bukowe. 

W Gieble znajduje się: poźno-romański Kościół p.w. Św. Jakuba z XIII 

w. z plebanią, odkrycie archeologiczne pozostałości zamku na tzw. 

"zakościelu", odrestaurowany Dworek Szlachecki z XIX/XX w. w 

kompleksie parkowym nad stawem, które stanowią centrum wsi. W 

sołectwie ponadto znajduje się: cmentarz parafialny otoczony murem, 

szkoła podstawowa, boisko sportowe oraz remiza strażacka. 

Charakterystyczne dla sołectwa są liczne kapliczki i krzyże: 2 typowe 

murowane kapliczki przy ul. Częstochowskiej i ul. Edukacyjnej, 3 krzyże 

przy ul. Częstochowskiej oraz 3 kapliczki nadrzewne (1 przy stawie i 2 

przy drodze relacji Giebło - Giebło Kolonia). 
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Sołectwo Giebło 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

                 Zagospodarowanie terenu wokół stawu na kwotę 7 596,09 zł 

 

 

 
 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI: 20 034,95 zł 

 

Remont remizy OSP Giebło – zakupiono do remizy materiały do remontu (balustrada, 

drzwi z akcesoriami na parapety, tynki, grunty, wyposażenie itp.) na kwotę 13 534,95 

zł, zapłacono remont na kwotę 6 500,00 zł; 
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Sołectwo Giebło - Kolonia graniczy od zachodu i południa z 

Podzamczem, od zachodu z Kiełkowicami, od  północy z 

Giebłem, od  wschodu z gminą Pilica. Zabudowa wsi jest 

rozproszona, ale większa jej część położona jest w pobliżu dróg 

Ogrodzieniec – Pilica. Sołectwo posiada sporo pól o dobrej ziemi 

i lasy bukowe o wielkiej wartości przyrodniczej.  
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Sołectwo Giebło- Kolonia 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Giebło-Kolonia na kwotę 7 599,80 zł; 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI: 12 838,84 zł 

 

Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej- 4 296,00 zł; Zakup i ułożenie 

kruszywa drogowego na ul. Brzozowej 8 542,84 zł  
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Sołectwo Gulzów położone jest na krańcu północno-

wschodnim gminy Ogrodzieniec i graniczy od zachodu z 

sołectwem Mokrus, sołectwem Giebło, od północy, wschodu i 

południa z gminą Pilica. Zabudowa niska, zwarta skupiona jest 

przy drodze z Mokrusa do Pilicy. Wieś położona wśród 

uprawnych pól, jedynie we wschodniej części sołectwa 

znajduje się las. 

Tereny rolnicze stanowią dobre gleby. Główna zabudowa wsi 

skupia się przy ul. Młodzieży. 
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Sołectwo Gulzów 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

 

Zakup galowych mundurów i hełmów dla jednostki OSP w Gulzowie oraz 

zorganizowanie festynu strażackiego – zakupiono mundury i hełmy na kwotę 5 066,65 

zł i zapłacono za usługę gastronomiczną na kwotę 2 500,00 zł 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI : 7 479,63 zł 

 

Umundurowanie dziecięcej drużyny pożarniczej przy OSP Gulzów- 1 980,30 zł; zakup 

kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwa 2 500,00 zł; zakup materiałów budowlanych oraz 

płyt laminowanych do remontu szatni w OSP Gulzów- zakupiono materiały do remontu 

(płyty laminowane, panele, akcesoria, wieszaki) na kwotę 2 999,33 zł. 
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Kiełkowice graniczą od zachodu z Karlinem – dzielnicą Zawiercia, od 

północy z Kroczycami, od wschodu z sołectwami Mokrus, Giebło  

i Kolonia Giebło, od południa z Podzamczem. 

Kiełkowice dzielą się na dwie części określane jako Stare Kiełkowice 

 i Nowe Kiełkowice. 

W sołectwie znajduje się Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 

należąca do Parafii Rzymskokatolickiej w Gieble. 
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Sołectwo Kiełkowice 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

 

Zakup drzwi wewnętrznych do budynku remizo-świetlicy oraz zorganizowanie dnia 

dziecka w sołectwie – zakupiono drzwi wewnętrzne na kwotę 6 332,04 zł oraz 

zapłacono za usługę zajęć kulturalnych dla dzieci na kwotę 1 266,67 zł; 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

Fundusz Sołecki: 7 222,37 zł 

Zakup i montaż bramy do ogrodzenia przy remizie OSP w Kiełkowicach na kwotę 

8 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 7 222, 37 oraz budżet ogólny 777,63 zł) 
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Mokrus to sołectwo  o dość zwartej zabudowie położone  

przy drodze z Giebła do Siamoszyc . Wieś od zachodu 

graniczy  z Kiełkowicami, od północy z gminą Kroczyce i 

gminą Pilica, od wschodu z sołectwem Gulzów i od południa 

z sołectwem Giebło. Do sołectwa należy przysiółek Sachalin, 

obejmujący 8 domów. 
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Sołectwo Mokrus 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

 

Zrealizowano zadanie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny – 

zakupiono sprzęt nagłaśniający z akcesoriami na kwotę 7 568,00 zł; 

 

 

 

  

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

Fundusz Sołecki: 15 209,84 zł 

Wydatek majątkowy: Zakup gruntów pod plac zabaw w sołectwie Mokrus- 10 000,00 

zł; dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz zakup sprzętu 

multimedialnego- 5 209, 84 zł- zakupiono sprzęt multimedialny  

(rzutnik, ekran, akcesoria) na kwotę 2 962,84 zł  

oraz zapłacono za zajęcia i przewóz na kwotę 2247,00 zł  
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W Podzamczu znajdują się najważniejsze zabytki gminy 

Ogrodzieniec: ruiny Zamku na wzgórzu zamkowym górującym nad 

zabudową wsi oraz Góra Birów z archeologicznymi odkryciami osady 

łużyckiej. Zabudowa w przewadze jest jednorodzinna. Teren bardzo 

urozmaicony wysokościowo, na wschód i południe za zamkiem 

znajdują się zespoły skalne o fantastycznych kształtach. Północna część 

Podzamcza to pola uprawne bardzo dobrej klasy.  
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Sołectwo Podzamcze 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

Zrealizowano zadanie Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy – zakupiono witryny 

chłodnicze, okap i mikrofalę na kwotę 7 574,54 zł  

 

 
 

  

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

Fundusz Sołecki: 10 732,57 zł 

Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z Fundacją ,,Stara 

szkoła”- 2 999,67 zł- zakupiono materiały plastyczne na warsztaty za kwotę 949,57 zł, 

zapłacono za zajęcia osobie fizycznej kwotę 400,00 zł oraz za warsztaty, usługę 

przewodnicka i spektakle teatralne na kwotę 1 650,00 zł; Remont i zakup materiałów do 

remontu kuchni w remizie- 7 733,00z ł 
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Ryczów graniczy od zachodu z Żelazkiem, od północy z Kolonią 

Ryczów, od wschodu z Pilicą, od południa z gminą Klucze w 

województwie Małopolskim. Sołectwo charakteryzuje zabudowa 

jednorodzinna i rolnicza skupiona  przy drodze z Ryczowa do Żelazka i 

przy przedłużeniu tej drogi w kierunku wschodnim, gdzie znajduje się 

główna część wsi. Ryczów od zachodu i południa otoczony jest 

licznymi zalesionymi wzniesieniami ostańcami w grupach skalnych, 

stanowiących wyjątkową wartość przyrodniczą. Pozostałe tereny to 

gleby o niskiej klasie. Ryczów i jego okolica, ze względu na krajobraz 

jurajski określany jest Ryczowskim Mikroregionem Skałkowym albo 

„Małe Zakopane”. W przeszłości nazywany Ryczowem Leśnym oraz 

Ryczowem Wielkim, a także mianem wsi królewskiej.  
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Sołectwo Ryczów 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

Zrealizowano zadanie Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Ryczowie – zakupiono 

klarnet, saksofon i perkusję na kwotę 7 600,00 zł 

 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

Fundusz Sołecki: 15 730,83 zł 

 

Dokończenie remontu ulicy Końcowej- 15 730,83 zł 
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Sołectwo Ryczów- Kolonia graniczy od zachodu i północy z 

sołectwem Podzamcze, od wschodu z gminą Pilica, od południa z 

sołectwem Ryczów i od południowego-zachodu z Żelazkiem. Przez 

sołectwo  przebiega droga z Ogrodzieńca do Ryczowa. Zabudowa 

miejscowości jest niezbyt zwarta, skupia się przy drogach prostopadle 

ułożonych do drogi Ogrodzieniec – Ryczów. Teren sołectwa ma bardzo 

urozmaicone ukształtowanie, w części wschodniej są to pola o słabej 

klasie gleb, w części zachodniej – lasy  
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Sołectwo Ryczów- Kolonia 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

Zrealizowano zadanie Promocja sołectwa poprzez wydawnictwo albumowe dla zespołu 

folklorystycznego „Wrzos” oraz utrzymanie porządku terenu rekreacyjnego przy ul. 

Turystycznej – wykonano projekt wydawnictwa na kwotę 6 328,35 zł oraz zapłacono 

usługę za prace porządkowe na kwotę  1 266,67 zł; 

 

 

 

 

 

FUNDUSZ Sołecki 

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Ryczów-Kolonia wnieśli o uwzględnienie w budżecie 

ogólnym Gminy Ogrodzieniec na rok 2018 środków w wysokości 16 626,60 zł na zadanie 

,,Dokończenie chodnika przy ul. 3-go Maja w Ryczowie- Kolonii”. Kwota ta stanowi 

wysokość funduszu sołeckiego Ryczowa- Kolonii na rok 2018, którą mieszkańcy 

zdecydowali się przeznaczyć na w/w zadanie.  

Ponieważ zadanie przy drodze powiatowej nie może być realizowane ze środków funduszu 

sołeckiego, mieszkańcy poprosili o uwzględnienie tej kwoty w ogólnym budżecie gminy na 

rok 2018. 
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Na sołectwo Żelazko składają się dwie miejscowości- Żelazko  

i Śrubarnia. Sołectwo położone jest w południowej części gminy 

Ogrodzieniec i graniczy od zachodu i północy z miastem 

Ogrodzieniec, od wschodu z Ryczowem, od południa z gminą 

Klucze w województwie Małopolskim. To jedna z najmniejszych 

wsi gminy o zabudowie rolniczej i jednorodzinnej. 

Żelazko rozsławione zostało w 2003 roku poprzez imprezę o charakterze 

ekumenicznym - Eurojam 2003, czyli Międzynarodowy Zlot 

Przewodniczek i Skautów Europy, na który do Gminy Ogrodzieniec 

przybyło 9,5 tys. młodzieży z 20 krajów europejskich i Kanady. 
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Sołectwo Żelazko 

 

Inwestycja zrealizowana  w ramach 

KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH 2018 

Zrealizowano zadanie Dokończenie przebudowy ul. Leśnej w Żelazku przy 

posesji 8 i 15 na kwotę 7 599,80 zł. 

 

 

 

 

 

Realizacja FUNDUSZU Sołeckiego 2018r. 

 

Fundusz Sołecki: 8 250,00 zł 

Lampy solarne- zakup z montażem (ul. Grabowa w Żelazku i ul. Sosnowa w 

Śrubarni)- 8 250,00 zł 
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Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 

 

W 2018 roku, na podstawie uchwał zebrań wiejskich, w ramach Konkurs 

Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 2018 Gmina Ogrodzieniec złożyła 10 wniosków o 

pomoc finansową z budżetu samorządu Województwa Śląskiego (60 000,00 zł) z 

wkładem własnym Gminy Ogrodzieniec 16 000,00 zł dla 10 sołectw po 7 600,00 zł: 

78,95 % – poziom dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego oraz 21,05 % – 

wkład własny Gminy Ogrodzieniec. 

Urząd Marszałkowski  w Katowicach wszystkie wnioski zaakceptował 

pozytywnie. W listopadzie 2018 roku nastąpiła refundacja dla 10 sołectw na kwotę – 

53 922,08 zł (8 w całości, 2 częściowo – w przypadku dwóch sołectw, w których 

zadania były dwuetapowe).  

 

 

Fundusz Sołecki 

 

 

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania dla ośmiu sołectw w 

Gminie Ogrodzieniec. W 2017 roku wpłynęło 8 wniosków na 10 sołectw na rok 2018 

na kwotę  97 535,86 zł. W trakcie 2018 roku była zmiana części zadania dla sołectwa 

Mokrus.  

Wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018 

złożyły następujące sołectwa: Giebło, Giebło-Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, 

Podzamcze, Ryczów i Żelazko. 

Sołectwa Fugasówka i Ryczów-Kolonia wniosły o uwzględnienie środków 

funduszu sołeckiego w budżecie ogólnym na rok 2018. Wynika to z faktu, iż 

proponowane przez mieszkańców zadania nie były zadaniami własnymi gminy, zatem 

nie mogły być realizowane jako fundusz sołecki.  
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Tabela1 . Sołtysi i Rady Sołeckie w minionej kadencji -2015-2019 

 

Kadencja 2015-2019 

GIEBŁO 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Malwina Skrzypczyk Dariusz Grzebieluch, Iwona Kwiecińska, Krzysztof 

Szota, Kinga Piłka, Zbigniew Fabiańczyk 

GIEBŁO- KOLONIA 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Edward Grzebieluch Wanda Gałecka, Tomasz Grzanka, Antoni Jaros, 

Mirosław Kijas, Marcin Szlachta 

GULZÓW 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Janusz Łypaczewski Marcin Jędruszek, Sylwester Jurczak, Edward 

Rozlach 

FUGASÓWKA 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Stefan Selejdak Danuta Kleszcz, Andrzej Nowak, Ida Biedak, 

Gabriela Makowska, Ewelina Urbańczyk 

KIEŁKOWICE 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Anna Szlachta Elżbieta Stanek, Mirosław Furgacz, Jadwiga Olesik, 

Czesław Sosnowski, Piotr Mędrecki, Joanna Szlachta-

Kita, Grażyna Mędrecka 

MOKRUS 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Sławomir Szlachta Dorota Baran, Wioletta Baran, Halina Zięba, Karolina 

Matuszewska, Marcin Kazior 

PODZAMCZE 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Jarosław Gruca Grażyna Gołuchowska, Andrzej Mirocha, Maria 

Marczyk, Michał Kusiak, Przemysław Bryła 

RYCZÓW 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Stefan Biedak Lidia Dyszy, Lidia Karolczyk, Kazimiera Żak, Halina 

Żak, Agata Piątek, Kazimierz Barczyk, Leszek Janus 

RYCZÓW KOLONIA 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Beata Jakacz Małgorzata Żak, Dariusz Dybkowski, Anna Żak, 

Kamil Żak, Wanda Kowalik, Zofia Szeląg 

ŻELAZKO 

SOŁTYS RADA SOŁECKA 

Henryk Iwa Aldona Grzegorczyn, Weronika Antkowiak, Paweł 

Biederman 
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1.3.Sytuacja demograficzna  

W 2018 roku od stycznia do grudnia liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 50 osób 

i na dzień 31.12.2018r. wyniosła 9193 osoby w tym 4771 kobiet i 4422 mężczyzn. 

 

Tabela 2. Ludność Miasta i Gminy Ogrodzieniec wg kategorii wiekowych (STAN NA 

31.12.2018r.) 

 

 

 

 

 

 

W 2018 r. urodziło się w gminie 64 dzieci (w tym 36 dziewczynek i 28 chłopców), a 

zmarło 112 osób (w tym 56 kobiet i 56 mężczyzn). Wobec powyższego przyrost 

naturalny był ujemny. Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność krążeniowo-

oddechowa i miażdżyca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDZIAŁ 

WIEKOWY 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

WIEK 

PRZEDPRODUKCYJNY 14 lat i mniej 1218 600 618 

WIEK  

PRODUKCYJNY 

15-59 lat 5384 2666 2718 

15-64 lat 6123 3045 3078 

WIEK POPRODUKCYJNY 

60 lat i więcej 2591 1505 1086 

65 lat i więcej 1852 1126 726 
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Wykres 1 . Procentowy udział mieszkańców Miasta Ogrodzieniec i poszczególnych 

sołectw w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy.  

 

 

 

Wykres 2 . Struktura mieszkańców według kryteriów wiekowych 
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1.4.Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

 

1.4.1.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu za rok 2018. 

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu jako organ uchwałodawczy w gminie podejmuje 

rozstrzygnięcia kolegialnie podczas sesji oraz obraduje na posiedzeniach komisji Rady. 

Tabela. Skład Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w kadencjach 2014-2018 oraz 2018- 2023.  

Kadencja 2014-2018 Kadencja 2018-2023 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zygmunt Podsiadło 

 

 
 

 

Małgorzata Janoska 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Małgorzata Janoska Zbigniew Fabiańczyk 

Marta Baryłka Michał Kusiak 

Pozostali Radni Rady Miejskiej 

Wioletta Baran Karolina Adamus 

Wanda Bednarz Wioletta Baran 

Jolanta Ciołczyńska Bożena Bednarz 

Zbigniew Fabiańczyk Wanda Bednarz 

Grażyna Gołuchowska Martyna Brożek 

Beata Jakacz Grażyna Gołuchowska 

Jerzy Janoska Ilona Guzik 

Maria Lipka- Stępniewska Beata Jakacz 

Elżbieta Stanek Jerzy Janoska 

Beata Stypa- Rus Beata Pawełczyk 

Patryk Szczygieł Stanisław Smętek 

Grzegorz Wałek (do 14  grudnia 2017r.) Elżbieta Stanek 

Anna Pilarczyk- Sprycha (od 27 marca 

2018r.) 
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Zdjęcie 1. Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu- 2014-2018 

 

Zdjęcie 2. Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu- 2018-2023 

 

 

 



 

 

38 

 

W roku 2018 odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Frekwencja Radnych 

na sesjach średnio w ciągu roku wyniosła 98%. 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu w 2018 podjęła 124 uchwały, które można podzielić wg  

uregulowanego w danej uchwale zagadnienia na uchwały związane z:  

- gospodarka gruntami - 28 uchwał  

- gospodarka finansową – 38 uchwał 

w tym dotacje i pomoc finansowa - 6 uchwał 

 

- gospodarka wodno ściekowa - 3 uchwały 

- gospodarka odpadami komunalnymi – 3 uchwały   

- gospodarka przestrzenna - 2 uchwały 

 - organizacja i funkcjonowanie oświaty – 4 uchwały 

- organizacja wyborów - 3 uchwały  

- organizacja i funkcjonowanie Rady Miejskiej – 15 uchwał 

- organizacja i funkcjonowanie opieki społecznej - 1 uchwała 

- organizacja i funkcjonowanie służby zdrowia (SPZOZ) - 5 uchwał 

- przeciwdziałanie patologiom społecznych (narkomania i alkoholizm) – 3 uchwały 

- ochrona środowiska, (zwierząt i przyrody) –  4 uchwały 

- turystyka - 1 uchwała  

- statuty (sołectw i gminy) - 11 uchwał 

- współpraca z organizacjami NGO  – 1 uchwała 

Uchwały Rady Miejskiej przekazywane są w ciągu 7 dni od ich podjęcia do organu 

nadzoru. Organami nadzoru wobec uchwał dotyczących spraw finansowych jest 

Regionalna Izba Obrachunkowa, pozostałe uchwały przekazywane są do organu 

nadzoru Wojewody Śląskiego. Ponadto wszystkie uchwały Rady Miejskiej są ogłaszane 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec w 

zakładce Rada Miejska – Uchwały Rady). 

Uchwały Rady Miejskiej będące aktami prawa miejscowego oraz uchwały podlegające 

publikacji przekazywane są niezwłocznie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

W 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ogłoszonych zostało 

52 uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
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Organy nadzoru wydały rozstrzygnięcie nadzorcze wobec 1 uchwały Nr LVII/454/2018 

z dnia 18 września 2018r.  stwierdzając nieważność  §18 ust. 3 tejże uchwały .  

 

 

Komisje Rady  

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu powołała  stałe Komisje ustalając składy osobowe, 

przedmiot działania oraz roczne plany pracy.  

W Radzie Miejskiej kadencji  2014-2018 działały cztery stałe Komisje Rady: 

 

Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy  Rady  Miejskiej 

  

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  Rady  Miejskiej 

  

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  

 

W obecnej kadencji  2018-2023 działa pięć stałych Komisji Rady: 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  Rady  Miejskiej  

Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy  Rady  Miejskiej 

 

Rok 2018 był ostatnim rokiem funkcjonowania 4 letnich okresów kadencji  rad gmin. 

W październiku nastąpiło zakończenie działalności Rady ubiegłej kadencji. Ostatnia 

LVIII sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyła się 16 października 2018r
 
.Nowa 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu rozpoczęła swoją działalność inauguracyjną sesją  w dniu 

23 listopada 2018 roku. Kadencja nowej rady  będzie trwać 5 lat 2018-2023. zgodnie ze 

zmianami w przepisach prawnych tj. ustawą o samorządzie gminnym oraz Ordynacją 

Wyborczą . 
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1.4.2.Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

 

Lp. Uchwała (numer/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała Nr XLVIII/370/2018 w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

 

Wykonana 

2. Uchwała Nr XLVIII/371/2018 w sprawie uchwalenia 

planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na 

2018 rok 

Wykonana 

3. Uchwała Nr XLVIII/372/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w Ogrodzieńcu przy os. E. Orzeszkowej 

oznaczonej nr 804/19. 

Wykonana 

4. Uchwała Nr XLVIII/373/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w Ogrodzieńcu przy os. E. Orzeszkowej 

oznaczonej nr 804/125, 804/126. 

W trakcie realizacji 

5. Uchwała Nr XLVIII/374/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 

Ogrodzieniec a osobą fizyczną 

Wykonana 

6. Uchwała Nr XLVIII/375/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu przy os. E. 

Orzeszkowej oznaczonej numerami 804/108, 804/110, 

804/111. 

Wykonana 

7. Uchwała Nr XLVIII/376/2018 w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

8. Uchwała Nr XLVIII/377/2018 w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały 

zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie 

Gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

9. Uchwała Nr XLIX/378/2018 w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XLVII/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec na rok 2018. 

Wykonana 

10. Uchwała Nr XLIX/379/2018 w sprawie zmiany uchwały 

nr XLVIII/370/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania 

Wykonana 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_370_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_371_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_372_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_373_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_374_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_375_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_376_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlviii_377_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_378_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_379_2018.pdf
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kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

11. Uchwała Nr XLIX/380/2018 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

12. Uchwała Nr XLIX/381/2018 w sprawie zmian w planach 

przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana 

13. Uchwała Nr XLIX/382/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec 

na lata 2018 – 2032 

W trakcie realizacji 

14. Uchwała Nr XLIX/383/2018 w sprawie przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej: „Program szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej 

W trakcie realizacji 

15. Uchwała Nr XLIX/384/2018 w sprawie zmiany uchwały 

nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które 

wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na 

terenie Gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

16. Uchwała Nr XLIX/385/2018 w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie 

miasta i gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

17. Uchwała Nr XLIX/386/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zwrot przejętych w formie darowizny nieruchomości 

oznaczonych numerami 187/17, 187/18, 187/19 

położonych w Gieble 

Wykonana 

18. Uchwała Nr L/387/2018 w sprawie wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2018-

2020 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec. 

W trakcie realizacji 

19. Uchwała Nr L/388/2018 w sprawie zmian w planach 

przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

 Wykonana 

20. Uchwała Nr L/389/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 

2032 

W trakcie realizacji 

21. Uchwała Nr LI/390/2018 w sprawie uchwalenia 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ogrodzieniec" 

Wykonana 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_380_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_381_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_382_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_383_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_384_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_385_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xlix_386_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_l_387_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_l_388_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_l_389_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_390_2018.pdf
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22. Uchwała Nr LI/391/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

nieruchomości tj. działki nr 2971/5 przy ulicy Kościuszki 

w Ogrodzieńcu na czas oznaczony do pięciu lat z 

dotychczasowym dzierżawcą w trybie bez przetargowym 

Wykonana 

23.  Uchwała Nr LI/392/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Ogrodzieniec położonych w obrębach 

Ogrodzieniec, Podzamcze, Fugasówka na czas oznaczony 

do pięciu lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bez 

przetargowym 

Wykonana 

24. Uchwała Nr LI/393/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na 

rzecz Gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

25.  Uchwała Nr LI/394/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości położonej w 

Kiełkowicach od osób fizycznych na rzecz Gminy 

Ogrodzieniec 

Nie została wykonana 

26.  Uchwała Nr LI/395/2018 w sprawie „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na 

rok 2018” 

Wykonana 

27.  Uchwała Nr LI/396/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVIII/376/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

28.  Uchwała Nr LI/397/2018 w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

29.  Uchwała Nr LI/398/2018 w sprawie podziału Gminy 

Ogrodzieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu 

Wykonana i  przekazana 

Komisarzowi Wyborczemu w 

Katowicach 

30.  Uchwała Nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy 

Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Wykonana i  przekazana 

Komisarzowi Wyborczemu w 

Katowicach 

31. Uchwała Nr LI/400/2018 w sprawie skargi z dnia 16 

lutego 2017 r. na Burmistrza Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec 

Podtrzymane zostało stanowisko  

wyrażone w uchwale nr 

XXXVIII/296/2017 z dnia 16.05 

2017 r. w sprawie skargi na 

Burmistrza. Zgodnie z treścią 

rozstrzygnięcia zawartego w 

uchwale nr XXXVIII/296/2017 

skarga z dnia16 lutego 2017 r. na 

działalność Burmistrza Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec w zakresie 

naruszenia uchwały Rady Miejskiej 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_391_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_392_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_393_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_394_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_395_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_396_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_397_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_398_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_399_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_li_400_2018.pdf
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w Ogrodzieńcu XXXVIII/325/2005 

z dnia 26 września 2005 r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ogrodzieniec  zostanie 

rozpoznana w terminie 1 miesiąca 

po prawomocnym zakończeniu 

postępowania sądowo-

administracyjnego dotyczącego 

odwołania Gminy Ogrodzieniec od 

decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 

1 lipca 2015 r. o nr 

IFXIV.7840.3.19.2014 

stwierdzającej nieważność decyzji 

Starosty Zawierciańskiego z dnia 

12 września 2013 r. znak 

A.6740.00713.2013.AB. 

 

32. Uchwała Nr LII/401/2018 w sprawie przyznania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na 

terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

33.  Uchwała Nr LII/402/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Nr LX/442/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: 

zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które 

zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich 

nieruchomości. 

W trakcie realizacji 

34.  Uchwała Nr LII/403/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miejskiej nr V/25/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w 

przedmiocie dzierżawy terenu stanowiącego własność 

Gminy Ogrodzieniec położonego w Podzamczu, na czas 

oznaczony 

Wykonana 

35. Uchwała Nr LII/404/2018 w sprawie zmian w planach 

przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana 

36.  Uchwała Nr LII/405/2018 w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu 

Wykonana 

37.  Uchwała Nr LII/406/2018 w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

38. Uchwała Nr LII/407/2018 w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

39. Uchwała Nr LII/408/2018 w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

 Wykonana 

40. Uchwała Nr LIII/409/2018 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2017 r. 

Wykonana  

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_401_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_402_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_403_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_404_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_405_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_406_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_407_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_408_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_409_2018.pdf
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41. Uchwała Nr LIII/410/2018 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu za 2017r. 

Wykonana  

42. Uchwała Nr LIII/411/2018 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

W trakcie realizacji  

43. Uchwała Nr LIII/412/2018 w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji  

44.  Uchwała Nr LIII/413/2018 w sprawie zmian w planach 

dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec 

na 2018 rok 

Wykonana  

45.  Uchwała Nr LIII/414/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na 

realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze – etap 

IV” 

Wykonana 

46.  Uchwała Nr LIII/415/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec 

na lata 2018 – 2032 

W trakcie realizacji  

47. Uchwała Nr LIV/416/2018 w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Ogrodzieniec za 2017 rok 

Wykonana  

48. Uchwała Nr LIV/417/2018 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

49. Uchwała Nr LIV/418/2018 w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i 

 doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji  

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_410_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_411_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_412_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_413_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_414_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liii_415_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_416_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_417_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_418_2018.pdf
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50.  Uchwała Nr LIV/419/2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

oraz usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

51. Uchwała Nr LIV/420/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w trybie bez przetargowym udziału prawa 

własności do nieruchomości położonej w Ryczowie 

oznaczonej numerem 333/3 

Wykonana 

52. Uchwała Nr LIV/421/2018 w sprawie zmiany Uchwały 

nr LI/395/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 

marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogrodzieniec na 

rok 2018” 

Wykonana 

53.  Uchwała Nr LIV/422/2018 w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

Wykonana 

54. Uchwała Nr LIV/423/2018 w sprawie zmiany uchwały 

nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 

kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na 

terenie miasta i gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

55. Uchwała Nr LIV/424/2018 w sprawie zmiany uchwały 

nr LI/398/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Wykonana 

56. Uchwała Nr LIV/425/2018 w sprawie zmiany uchwały 

nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec 

na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Wykonana 

57.  Uchwała Nr LIV/426/2018 w sprawie kierunków 

działania Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Nie  zrealizowano, do realizacji w 

następnych latach 

58. Uchwała Nr LIV/427/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 

Ogrodzieniec a osobą fizyczną 

W trakcie realizacji 

59.  Uchwała Nr LIV/428/2018 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_419_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_420_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_421_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_422_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_423_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_424_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_425_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_426_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_427_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_428_2018.pdf
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za 2017 rok 

60.  Uchwała Nr LIV/429/2018 w sprawie zmian w planach 

dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana  

61.  Uchwała Nr LIV/430/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec 

na lata 2018 – 2032 

W trakcie realizacji 

62. Uchwała Nr LV/431/2018 w sprawie zmian w planach 

dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana  

63. Uchwała Nr LV/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w 

Mokrusie od osób fizycznych na rzecz Gminy 

Ogrodzieniec 

Wykonana 

64.  Uchwała Nr LV/433/2018 w sprawie utworzenia Rady 

Seniorów w Ogrodzieńcu oraz nadania jej statutu 

Nie wykonano uchwały w roku 

2018 

65.  Uchwała Nr LV/434/2018 w sprawie Regulaminu 

budżetu obywatelskiego Gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

66.  Uchwała Nr LV/435/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Fugasówka 

Wykonana 

67.  Uchwała Nr LV/436/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Giebło 

Wykonana 

68.  Uchwała Nr LV/437/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Giebło Kolonia 

Wykonana 

69.  Uchwała Nr LV/438/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Gulzów 

Wykonana 

70.  Uchwała Nr LV/439/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Kiełkowice 

Wykonana 

71.  Uchwała Nr LV/440/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Mokrus 

Wykonana 

72.  Uchwała Nr LV/441/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Ryczów 

Wykonana 

73.  Uchwała Nr LV/442/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Ryczów Kolonia 

Wykonana 

74.  Uchwała Nr LV/443/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Podzamcze 

Wykonana 

75.  Uchwała Nr LV/444/2018 w sprawie statutu Sołectwa 

Żelazko 

Wykonana 

76. Uchwała Nr LV/445/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

nieruchomości tj. działki nr 945 położonej w Podzamczu 

na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowym 

dzierżawcą w trybie bez przetargowym. 

Wykonana 

77. Uchwała Nr LV/446/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej 

HUTNIK na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości 

położonej w miejscowości Ogrodzieniec 

Wykonana 

78. Uchwała Nr LV/447/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie w drodze bez przetargowej przejętej w formie 

darowizny nieruchomości oznaczonej numerem 187/17, 

położonej w obrębie Giebło 

Wykonana 

79.  Uchwała Nr LV/448/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu 

W trakcie realizacji 

80. Uchwała Nr LV/449/2018 w sprawie zmiany W trakcie realizacji 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_429_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_liv_430_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_431_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_432_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_433_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_434_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_435_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_436_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_437_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_438_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_439_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_440_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_441_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_442_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_443_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_444_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_445_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_446_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_447_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_448_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lv_449_2018.pdf
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec 

na lata 2018 – 2032 

81. Uchwała Nr LVI/450/2018 w sprawie zmiany uchwały 

LV/433/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie 

utworzenia Rady Seniorów w Ogrodzieńcu oraz nadania 

jej statutu 

Nie wykonano uchwały 

82.  Uchwała Nr LVI/451/2018 w sprawie zmiany uchwały 

LV/434/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie 

Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy 

Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

83.  Uchwała Nr LVI/452/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na 

realizację zadania związanego z dofinansowaniem 

przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1730S ( 

Fugasówka ul. Kolejowa ), Gmina Ogrodzieniec 

Nie wykonano uchwały 

84. Uchwała Nr LVI/453/2018 w sprawie zmian w planach 

dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec 

na 2018 rok 

Wykonano 

85. Uchwała Nr LVII/454/2018 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ogrodzieniec 

Wykonana- w pozostałej części 

Rozstrzygnięcie nadzorcze w części 

§ 18 ust.3pkt. 3i 4 i w zakresie 

C1US 

86.  Uchwała Nr LVII/455/2018 w sprawie zmian w planach 

wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana 

87. Uchwała Nr LVIII/456/2018 w sprawie ustalenia 

tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat 

łączony 

W tracie realizacji 

88. Uchwała Nr LVIII/457/2018 w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019. 

W trakcie realizacji 

89. Uchwała Nr LVIII/458/2018 w sprawie zmian w planach 

przychodów i wydatków w budżecie Gminy 

Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana  

90. Uchwała Nr LVIII/459/2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec 

na lata 2018 – 2032 

W trakcie realizacji  

91. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

92. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

93.  Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

94. Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvi_450_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvi_451_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvi_452_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvi_453_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvii_454_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lvii_455_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lviii_456_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lviii_457_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lviii_458_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lviii_459_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_1_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_2_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_3_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_4_2018.pdf
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95.  Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

96.  Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu 

Wykonana 

97.  Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji 

Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu 

Wykonana 

98. Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie zmian w statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Ogrodzieńcu 

Wykonana 

99.  Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie odwołania Skarbnika 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Wykonana  

100. Uchwała Nr I/10/2018 w sprawie powołania Skarbnika 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

101. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmiany Statutu Miasta 

i Gminy Ogrodzieniec 

Wykonana 

102.  Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu 

Wykonana 

103.  Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Kolegium 

Redakcyjnego „Gazety Ogrodzienieckiej” 

Wykonana 

104. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 Wykonana  

105.  Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie zmiany składu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 

Wykonana  

106.  Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu 

Wykonana  

107.  Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie zwolnień w zakresie 

podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

W trakcie realizacji 

108. Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

W trakcie realizacji  

109. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie zmian w planach 

dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec 

na 2018 rok 

Wykonana  

http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_5_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_6_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_7_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_8_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_9_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_i_10_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_11_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_12_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_13_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_14_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_15_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_16_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_17_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_18_2018.pdf
http://ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_ii_19_2018.pdf
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110 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

Wykonana 

111 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu. 

 Wykonana 

112 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2019. 

W trakcie realizacji  

113 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżaw dotyczących 

nieruchomości stanowiących własność gminy 

znajdującymi się pod garażami na czas oznaczony 

powyżej trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami w 

trybie bez przetargowym. 

Wykonana 

114 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżaw dotyczących  

nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Ogrodzieniec na czas oznaczony powyżej trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą w trybie bez przetargowym. 

Wykonana 

115 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność  Gminy 

Ogrodzieniec na czas oznaczony powyżej trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą w trybie bez przetargowym 

Wykonana 

116 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a 

osobą fizyczną. 

Uchwała nie wykonana w 2018r. do 

realizacji w 2019 roku 

117 Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości położonej w Śrubarni pomiędzy 

Gminą Ogrodzieniec a osobą fizyczną. 

Uchwała nie wykonana w 2018r. do 

realizacji w 2019 roku 

118 Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Ogrodzieniec. 

Wykonana  

119 Uchwała Nr III/29/2018Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok 

Wykonana 

120 Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia  18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 

2032; 

W trakcie realizacji 
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121 Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Wykonana 

122 UCHWAŁA IV/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W 

OGRODZIEŃCU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie : 

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018r.  

 

Wykonana  

123 UCHWAŁA  Nr  IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W 

OGRODZIEŃCU z dnia  28  grudnia 2018r. w sprawie : 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032 

W trakcie realizacji  

 

 

 

 

1.5. Działalność Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w  2018 r. 

Burmistrz 

Kadencja 2014-2018- Andrzej Mikulski 

 

 

Nowa kadencja 2018 – 2023r. - Anna Pilarczyk- Sprycha – Burmistrz od 23 listopada 

2018r. 
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Sekretarz 

Dariusz Ptaś 

Skarbnik  

Kadencja 2014-2018- Anna Kuźniak 

Nowa kadencja 2018 – 2023 r. Arkadiusz Ilski- od 23 listopada 2018r. 

 

Urząd Miasta i Gminy to nie tylko budynek z adresem, to przede wszystkim pracujący 

tam urzędnicy, którzy pomagają Burmistrzowi realizować zadania. Na prawidłowe 

funkcjonowanie urzędu wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest właściwa 

organizacja pracy i nadzór. Kontrola zarządcza, która zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych jest działaniem podejmowanym dla zapewnienia realizacji celów i zadań w 

sposób zgodny z prawem i procedurami wewnętrznymi jednostki, skuteczności i 

efektywności działania, wiarygodności sprawozdań ,ochrony zasobów. W roku 2011 

Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zasady kontroli. Jednak nie można odszukać 

dokumentów potwierdzających ich wdrożenie i realizację. Zgodnie z zasadami kontroli 

zarządczej system powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Co najmniej 

raz w roku powinna być przeprowadzona samoocena systemu kontroli zarządczej i być 

udokumentowana. Prawidłowa kontrola wskazywałaby na sprawy, które należy 

poprawić. Nie było by problemów z nieprawidłowościami, które obecnie wymagają 

poprawy. To kontrola wskazałaby, że pracownicy pełniący zastępstwa powinni posiadać 

wiedzę i kompetencje co do zastępowanego stanowiska. Nie powinno być tak, że 

pracownik ma dopisane zastępstwo do zakresu czynności, a fizycznie nie posiada 

wiedzy jak wykonywać te obowiązki. Polityka kadrowa nie jest udokumentowana. Brak 

analiz potrzeb pracowniczych. Brak planu szkoleń pracowników, który 

odzwierciedlałby właściwe potrzeby. Kontrola zarządcza to też właściwie prowadzona i 

przechowywana dokumentacja. Problemy z odszukaniem dokumentów, brak płynnej 

archiwizacji a tym samym zaleganie wieloletnich dokumentów w szafach urzędników 

wskazują na brak realizacji kontroli. Sporządzane w urzędzie protokoły z 

oświadczeniem testatora nie były zgodnie z przepisami przekazywane do sądu. To 

niektóre tylko tematy, które należy uporządkować.   Ponad to archiwum zakładowe od 
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lat nie dostosowane do przepisów prawa. Pomimo ciągłych pism urzędnika 

obsługującego archiwum informujących o sytuacji prawnej tej komórki organizacyjnej 

nie dokonano właściwych zmian. Budynek urzędu nie dostosowany do wymogów 

p.poż. i osób niepełnosprawnych. 

 

Sprawy administracyjne 

Rejestracja Stanu Cywilnego  

 

     1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego: 

* Urodzeń 5 

* Małżeństw 61 w tym: 

- ślub konkordatowy 40 

- ślub cywilny w lokalu USC 9 

- ślub cywilny poza lokalem USC (plener) 8 

- Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą 4 

* Zgonów 90 

1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego ( skróconych, zupełnych, na 

drukach wielojęzycznych) 989  

2. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 30  

3. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 102  

4. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 561  

5. Migracja aktów z księgi do Rejestru Stanu Cywilnego 807  

6. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 25 

7. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 1 

8. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 16 par  

 

Dane dot. Ewidencji Ludności  

 

1. Zameldowania 171 

2. Wymeldowania 112 

3. Usuwanie niezgodności z zakresu USC, EL i DO 221 

4. Decyzje w sprawach meldunkowych 7 
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5. Nadanie numeru PESEL 6 

6. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 178 

7. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców i dowodów osobistych 124 

8. Wydawanie dowodów osobistych 770 

9. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 96 

10. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 7 

11. Unieważnienie dowodu osobistego 63 

 

Kwalifikacja wojskowa 

Liczba osób podlegających kwalifikacji wojskowej- 49 

Imprezy masowe  

 Liczba wydanych decyzji na organizację imprezy masowej 2 

W 2018r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 

1 stycznia 21 dni i na dzień 31 grudnia 21 dni. 

 

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - CEIDG  

Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących 

działalność gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy 

zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. Do dnia 30 

czerwca 2011r. ewidencja działalności gospodarczej była prowadzona przez Burmistrza 

Miasta Ogrodzieniec, zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy.  

Ewidencja działalności gospodarczych prowadzona jest od 1 lipca 2011r.  

w systemie teleinformatycznym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

CEIDG stanowi spis wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i 

działają na terenie Polski.  

W CEIDG znajdują się wszystkie informacje dotyczące jednoosobowych działalności 

gospodarczych oraz spółek cywilnych osób fizycznych prowadzonych na terenie kraju. 

Oprócz podstawowych danych dotyczących firmy w spisie można znaleźć również 

informacje o posiadanych przez konkretnego przedsiębiorcę koncesjach, licencjach i 

zezwoleniach.  

Od 30 kwietnia 2018r. weszło w życie szereg zmian przepisów dotyczących 

przedsiębiorców indywidualnych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas działającą ustawę o swobodzie 
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działalności gospodarczej zastąpiła ustawa Prawo przedsiębiorców, która weszła w 

skład tzw. Konstytucji Biznesu. Konstytucja Biznesu stanowi pakiet ustaw, których 

celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

Z dniem 25 listopada 2018r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która daje przedsiębiorcom możliwość zapewnienia 

swojej firmie ciągłości w działaniu. Polega to na przejęciu przez zarządcę sukcesyjnego 

wszelkich praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy w celu zachowania sprawnego 

funkcjonowania istniejącej już firmy. Niniejszy zarząd może być sprawowany 

maksymalnie przez 2 lata.  

Poniżej raport dotyczący ilości wniosków złożonych do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec w roku 2018. Wnioski dotyczą: założenia działalności gospodarczej, 

zmiany wpisu do CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności 

gospodarczej. 

 

 

Na terenie gminy Ogrodzieniec funkcjonuje – 537 przedsiębiorców zarejestrowanych  

w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dla których głównym 

miejscem wykonywania jest teren gminy Ogrodzieniec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj wniosku 

Liczba wniosków złożonych  

w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 

2018r. 

1.  Założenie działalności gospodarczej  46 

2.  Zmiana wpisu w CEIDG  283 

3.  Zawieszenie działalności gospodarczej  89 

4.  Wznowienie działalności gospodarczej  63 

5.  Wykreślenie wpisu w CEIDG  31 

Razem 512 
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Poniżej raport gminny dotyczący ilości wpisów w CEIDG ze względu na: 

1) główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej 

 
Status Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

 

Aktywny 434 

Działalność nierozpoczęta  1 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 

 

28 

 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 775 

Zawieszony 73 

SUMA 1312 

 

 

 

 

 

2) miejsce zamieszkania przedsiębiorcy 
Status Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy 

 

Aktywny 452 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 

 

43 

 

Nie rozpoczął działalności 1 

Oczekuje na rozpoczęcie działalności 1 

Wykreślony 781 

Zawieszony 76 

SUMA 1354 

 

 

 

 Realizacja zadań z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

W dniu 6 lutego została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która znowelizowała zapisy ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Ustawa ta weszła  

w życie od 9 marca 2018r.  

Na gminy został nałożony obowiązek uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy z podziałem na poszczególne rodzaje 

i spożycie. 
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Do czasów wejścia w życie ustawy limitowana była tylko liczba punktów sprzedaży 

napojów  alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.  

Zgodnie z nową uchwałą Nr LIV/419/2018 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z 

dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz 

usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec ustalono następujące limity: 

1) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

 35 dla zezwoleń do 4,5% oraz piwo,  

 35 dla zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

 35 dla zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.  

2) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

 25 dla zezwoleń do 4,5% oraz piwo,  

 25 dla zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

 25 dla zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.  

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit ustalony był na poziomie 40 

punktów, natomiast dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży limit ustalony był na poziomie 30 punktów 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018r.  

 

Wyszczególnienie 

 

 

DETAL 

 

GASTRONOMIA 

do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz piwo 

23 15 

powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

20 9 

Powyżej 18% zawartości 

alkoholu 

19 8 

 

Liczba wydanych zezwoleń na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych w 2018 roku –  16. 

Liczba wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

– 13. 
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Liczba punktów handlowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Ogrodzieniec na dzień 31.12.2018 r. 

 

 

 

 

Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Gminy. 

Gmina, w celu wykonywania swoich zadań tworzy jednostki organizacyjne.  

Gminne jednostki organizacyjne:  

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

3) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 

4) Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu 

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 

6) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ogrodzieńcu 

7) Szkoła Podstawowa w Gieble 

8) Szkoła Podstawowa w Ryczowie 

 

Spółki z udziałem Gminy Ogrodzieniec: 

- ,,Zamek” Sp. z o.o. 

- Przedsiębiorstwo Komunalne w Ogrodzieńcu 

- Centrum Rekreacyjno- Konferencyjne ,,Jurajski Park Wodny” Sp. z o.o. 

Gminne spółdzielnie z udziałem Gminy Ogrodzieniec 

 Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” 

Detal  23 

Gastronomia  15 
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2.BUDŻET GMINY 

2.1. Budżet Gminy Ogrodzieniec 

I.   DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU 

REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W  2018r. 

 

Lp. Nazwa 

Plan po 

zmianach na 

2018r. 

Wykonanie za                  

2018r. 
4:3 

1 2 3 4 5 

1. Dochody 43.261.465,34 38.167.192,73 88,2 

 - bieżące 34.556.352,84 34.699.246,45 100,4 

 
 dochody własne 

18.137.417,17 18.571.814,32 102,4 

 
 subwencje 

7.941.958,00 7.941.958,00 100,0 

 
 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

6.927.377,37 6.831.518,25 98,6 

 
 dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu 

państwa 

739.424,30 693.140,80 93,7 

  dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 

z organami administracji rządowej 

1.000,00 1.000,00 100,0 

  dotacje na zadania realizowane  w drodze umów lub porozumień 

z jednostkami samorządu terytorialnego 

170.100,00 162.590,22 95,6 

 
 inne środki i dotacje 

639.076,00 497.224,86 77,8 

 - majątkowe 8.705.112,50 3.467.946,28 39,8 

 
 dochody własne 

1.282.500,00 310.999,40 24,2 

 
 dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 

6.231.736,22 1.984.240,49 31,8 

 
~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 

5.767.654,22 1.840.924,75 31,9 

 
 dotacje na zadania własne  

3.722,28 3.722,28 100,0 

  dotacje na zadania realizowane  w drodze umów lub porozumień 

z jednostkami samorządu terytorialnego 

1.187.154,00 1.168.984,11 98,5 

2. Wydatki 45.533.715,01 40.345.388,07 88,6 

 
- bieżące 

34.118.959,90 32.283.049,30 94,6 

 
- majątkowe 

11.414.755,11 8.062.338,77 70,6 

3. Wynik finansowy (1-2) -2.272.249,67 -2.178.195,34 95,9 

4. Przychody 2.672.249,67 3.729.879,67 139,6 

 
- wolne środki   

272.249,67 1.329.879,67 488,5 

   w tym na pokrycie deficytu 272.249,67 178.195,34 65,5 
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- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 

2.400.000,00 2.400.000,00 100,0 

   w tym na pokrycie deficytu 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 

5. Rozchody 400.000,00 400.000,00 100,0 

 - spłata pożyczek 400.000,00 400.000,00 100,0 

 
 

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY  

 

 

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2018r. w wysokości 38.167.192,37 zł, co 

stanowi 88,2% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości 

18.882.813,72 tj. 97,2% planu rocznego.  

 

Główne źródła dochodów bieżących : 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(wysokość udziału we wpływach z PIT, od podatników tego podatku zamieszkałych 

na obszarze gminy wynosiła w 2018r. 37,98%) – kwota 8.844.354,00 zł 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(wysokość udziału we wpływach z CIT, od podatników posiadających siedzibę na 

obszarze gminy wynosi w 2018r. 6,71%) – kwota 115.299,89 zł 

- podatki i opłaty – kwota 6.391.616,46 zł 

 podatek od nieruchomości – kwota 4.381.251,15 zł 

w 2018r. Gmina pomimo wysokich, bo przekraczających 1,1 mln złotych 

zaległości podatkowych nie stosowała ich zabezpieczenia w formie hipoteki, 

nawet w przypadku braku możliwości egzekucji z innych tytułów 

wykonawczych 

- subwencja ogólna – kwota 7.941.958,00 zł 

 część oświatowa subwencji – kwota 6.499.760,00 zł 

 część wyrównawcza subwencji – kwota 1.442.198,00 zł 

- dotacje i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 8.158.474,13 zł 

- pozostałe własne dochody bieżące pochodzące w głównej mierze z usług 

realizowanych dla mieszkańców – kwota 3.247.543,97 zł 

Główne źródła dochodów majątkowych : 

- sprzedaż majątku – kwota 278.692,86 zł 

- dotacje i środków przeznaczonych na inwestycje – kwota 1.840.924,75 zł 

 

Na uwagę zasługuje fakt przeszacowania planu dochodów majątkowych, zarówno 

własnych jak i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i tak: 
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- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 1.250.000,- zł, 

wykonano w kwocie 278.692,86 zł – niewykonanie wyniosło 971.307,14 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 zaplanowano w kwocie 4.732.699,22 zł, 

wykonano w kwocie 1.617.889,75 zł – niewykonanie wyniosło 3.114.809,47 zł, 

- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano w kwocie 1.034.955,00 zł, wykonano w 

kwocie 223.035,00 zł – niewykonanie wyniosło 811.920,00 zł. 

Łącznie niewykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 5.237.166,22 zł i 

było główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego budżetu Gminy 

Ogrodzieniec za                2018 rok. 

 

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY 

Wydatki budżetu miasta i gminy, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań 

zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane  zostały 

w 2018r. w wysokości 40.345.388,07 zł, tj. 88,6% planu rocznego po zmianach,  w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 32.283.049,30 zł, tj. 94,6% planu rocznego, z tego : 

 wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w 

wysokości 14.214.386,67 zł, tj. 96,5% planu rocznego, 

- wynagrodzenia pracowników oświaty stanowiły 61,1%  

- wynagrodzenia pracowników OPS-u stanowiły 5,6% 

- wynagrodzenia pracowników ZGK stanowiły 10,7% 

- wynagrodzenia pracowników UMiG stanowiły 22,6% 

 dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości 2.418.731,67 zł, tj. 

92,4% planu rocznego, 

 wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 237.252,52 zł, tj. 96,5% planu 

rocznego, 

-odsetki od zaciągniętej pożyczki z  WFOŚiGW wyniosły 23.116,78 zł  

-odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Skawinie wyniosły 

41.202,79 zł 

-odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosły 172.932,95 zł 

- wydatki majątkowe w wysokości 8.062.338,77 tj. 70,6% planu rocznego. 

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania: 

1. poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw 

fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec  

2. poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie 

Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie 

pieców/kotłów/palenisk na źródeł o zwiększonej sprawności ekologicznej  
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3. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze 

– IV etap  

4. „Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych” przebudowa dróg: Markowizna, 

Giebło Kolonia, Żelazko  

5. drogi publiczne gminne (ul. Birowska i ul. Bonerów w Podzamczu, ul. Turystyczna                            

w Ryczowie Kolonii, ul. Kręta w Ryczowie, ul. Wesoła w Gulzowie, ul. 

Poniatowskiego na Fugasówce, ul. Adwokacka w Kiełkowicach, ul. Końcowej w 

Ryczowie)  

6. zakup działek związanych z regulacją mienia gminy  

7. zakup gruntów pod plac zabaw w sołectwie Mokrus  

8. uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – etap I  

9. zakup serwera oraz 50 licencji dostępowych do zasobów serwera na potrzeby 

UMiG  

10. przebudowa bram garażowych w budynku OSP w Ogrodzieńcu  

11. zakup samochodu dla OSP Ryczów  

12. dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ogrodzieniec  

13. rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP 

Ogrodzieniec  

14. rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy 

Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 

poprawy warunków życia mieszkańców  

15. termomodernizacja trójbudynku w Ogrodzieńcu wraz ze zmianą pokrycia 

dachowego – etap I  

16. kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w 

Gminie Ogrodzieniec (budynek Administracji Mieszkań Komunalnych w 

Ogrodzieńcu, budynek po byłym klubie „Budowlani” w Ogrodzieńcu, budynek po 

byłej szkole   w Kiełkowicach, budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, budynek 

remizo-świetlicy  w Gulzowie, budynek remizo-świetlicy w Ryczowie)  

17. kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy 

Ogrodzieniec  

18. przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz                                

z instalacjami  

19. Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu  

20. zakup kotłów centralnego ogrzewania do ZSP w Ogrodzieńcu  

21. urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ZSP w Ogrodzieńcu  

22. wybudowano stację hydroforową zapewniającą stałe ciśnienie wody w sieci 

wodociągowej  

23. modernizacja i przebudowa wodociągu w Kiełkowicach ul. Karlińska  

24. choinka Terra – rondo w Ogrodzieńcu  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa
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25. zakup zamiatarki PRONAR AGATA ZM-1600  
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IV. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM 

 

 

 L

p

. 

Nazwa zadania 

Kredytodawca/  

pożyczkodawca/ 

obligatariusz 

Kwota 

zaciągniętego 

kredytu/ 

pożyczki/ 

wyemitowanych 

obligacji wg 

umowy 

Kwota 

spłaconych 

kredytów/ 

pożyczek/ 

wykupionych 

obligacji na 

dzień 

31.12.2017 

Stan zadłużenia 

na dzień 

31.12.2017 

Przychody            

w 2018r. 

Rozchody                     

w 2018r. 

Stan zadłużenia                            

na dzień 

31.12.2018r. 

1. 

Kredyt inwestycyjny na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów oraz na 

pokrycie planowanego deficytu 

związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych 

Bank 

Spółdzielczy w 

Skawinie 

2.373.570,29 573.570,29 1.800.000,00 0,00 300.000,00 1.500.000,00 

2. 

Budowa II etapu komunalnej 

oczyszczalni ścieków w 

Ogrodzieńcu 

     WFOŚIGW 800.000,00 100.000,00 700.000,00 0,00 100.000,00 600.000,00 

3. Emisja obligacji komunalnych Bank PKO BP 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

4. Emisja obligacji komunalnych Bank PKO BP 6.000.000,00 0,00 500.000,00 2.400.000,00 0,00 2.900.000,00 

  OGÓŁEM   16.173.570,29 673.570,26 10.000.000,00 2.400.000,00 400.000,00 12.000.000,00 
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2.2. Podatki, opłaty lokalne 

 

Podatki i opłaty lokalne – ilość decyzji/deklaracji w 2018 roku 

- ewidencja dotycząca odpadów komunalnych - 2819 deklaracji, 

-podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)  - 1118 decyzji wymiarowych, 

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 67 deklaracji, 

- podatek rolny  (osoby fizyczne) - 2485 decyzji wymiarowych, 

-  podatek rolny (osoby prawne) - 17 deklaracji, 

- podatek leśny (osoby fizyczne) - 768 decyzji wymiarowych, 

- podatek leśny (osoby prawne) - 12 deklaracji   

- podatek od środków transportu (osoby fizyczne) – 45 deklaracji, 

- podatek od środków transportu (osoby prawne)- 4 deklaracje, 

- podatek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (osoby fizyczne)  - 1141 decyzji 

wymiarowych. 

 

3. MIENIE KOMUNALNE 

 

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z  tym przepisem 

mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, 

w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą, zatem wyłącznie 

prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno 

do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym 

gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. 

użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe itp.  
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3.1.      Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności. 
 

Mienie komunalne na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: 

 

 

Grunty   stanowiące   własność   Gminy   Ogrodzieniec 

 Powierzchnia 

w ha w 2018 r. 

Wartość gruntu 

w zł w 2018 r. 

Wartość budynków  

w zł w 2018 r. 

Działki budowlane 

Działki zabudowane 

Budowle 

Działki rolne 

Tereny inne 

Drogi 

26,4529 

13,6144     

  0,3232                

            206,1745 

               44,5774 

               18,7266 

              882.388,25 

              853.466,25     

                16.160,00    

              984.902,80 

811.405,50 

           1.707.448,16 

- 

13.699.285,42 

- 

- 

- 

Razem              309,8690            5.255.770,96 13.699.285,42 

 

 

3.2.     Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych. 
 

1) Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Ogrodzieniec. 

 

Grunty  Skarbu  Państwa  będące  w  użytkowaniu  wieczystym  Gminy  Ogrodzieniec 

 Powierzchnia   

w ha w 2018 r. 

Wartość gruntu 

w zł w 2018 r. 

Wartość budynków  

w zł w 2018 r. 

Działki budowlane 

Działki zabudowane 

Tereny inne 

  13,5513 

   1,4076 

   9,0640 

 1.425.666,40 

      53.488,00 

    280.790,60 

-- 

134.389,84 

-- 

Razem 24,0229 1.759.945,00 134.389,84 
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2)    Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, własność 

Gminy. 

 
Grunty  Gminy  Ogrodzieniec  zabudowane  blokami  komunalnymi 

 Powierzchnia   

w ha w 2018 r. 

Wartość gruntu 

w zł w 2018 r. 

Wartość budynków  

w zł w 2018 r. 

Działki zabudowane 0,8457 36.450,71 2.412.022,51 

Razem 0,8457 36.450,71 2.412.022,51 

 

3)   Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych i prawnych.  

 

4)      Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w trwałym zarządzie. 

 

Grunty  Gminy  Ogrodzieniec  będące  w  użytkowaniu  wieczystym 

 Powierzchnia   

w ha w 2018 r. 

Wartość gruntu 

w zł w 2018 r. 

Wartość budynków  

w zł w 2018 r. 

Działki budowlane 

Działki zabudowane 

blokami komunalnymi 

Grunty  inne 

   2,8549 

  

  1,0907 

14,6149 

103.755,00 

  

 57.479,29 

272.800,00 

- 

 

- 

- 

Razem 18,5605 433.034,29 - 

Grunty  Gminy  Ogrodzieniec  będące  w  trwałym  zarządzie. 

 Powierzchnia   

w ha w 2018 r. 

Wartość gruntu 

w zł w 2018 r. 

Wartość budynków  

w zł w 2018 r. 

Działki zabudowane 

(szkoły) 

5,0963 1.353.000,00 13.097.918,94 

Działki  zabudowane 

i niezabudowane  

(Zarząd  Komunalny) 

 

7,3460 

 

704.218,35 

 

 

    334.347,97 

 

Razem 12,4423 2.057.218,35  13.432.266 
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5)     Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec. 

 
Grunty  będące  w  posiadaniu  Gminy  Ogrodzieniec 

 Powierzchnia   

w   ha  w  2018 r. 

Wartość  gruntu 

w  zł  w  2018 r. 

Wartość  budynków  

w  zł  w  2018 r. 

Działka zabudowana 0,4000 20.000,00 230.282,65 

Razem 0,4000 20.000,00 230.282,65 

 

6)      Udziały w spółkach: 

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach:    2.705.176,00  zł 

 

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji. 

Grunty Wartość w zł Powierzchnia w ha 

Grunty będące własnością Gminy 5.255.770,96   309,8690 

Grunty od Skarbu Państwa będące w 

użytkowaniu wieczystym Gminy 
1.759.945,00      24,0229  

Grunty zabudowane blokami komunalnymi     36.450,71        0,8457 

Grunty Gminy będące w użytkowaniu 

wieczystym osób fizycznych i prawnych 
  434.034,29      18,5605 

Grunty będące w posiadaniu Gminy     20.000,00        0,4000 

 

Razem 

 

7.506.200,96 

  353,6968 

 

Budynki Wartość budynków w zł 

Budynki stanowiące własność Gminy 13.699.285,42 

Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym 

użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec 
   134.389,84 

Budynki – bloki komunalne 2.412.022,51 

Budynki będące w posiadaniu Gminy     230.282,65 

 

Razem 

 

16.475.980,42 
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Budynki  w trwałym zarządzie Wartość budynków w zł 

 

Budynki  (szkoły) 

 

13.097.918,94 

Budynki  (Zakład Gospodarki Komunalnej)       334.347,97 

 

Razem 

 

13.432.266,91 

 

Budowle Wartość budowli w zł 

Budowle będące w ewidencji Gminy 25.650.044,41 

Budowle  będące w trwałym zarządzie:  

W tym:  szkoły 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

    

  1.756.143,56 

26.981.285,42 

 

Razem 

 

54.387.473,39 



3.3.Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  

Na dzień 31.12.2018 r. nie było (pomimo ustawowego wymogu) w Gminie Ogrodzieniec 

przyjętego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, jednakże jego założenia 

były dotychczas realizowane poprzez realizację bieżącej polityki gospodarowania mieniem 

gminy. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) 

i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy.  

 

Gmina nabywa prawo własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu 

Państwa oraz w drodze zasiedzenia. Nieruchomości drogowe komunalizuje po wcześniejszym 

uregulowaniu prawa własności przez Skarb Państwa, w trybie Kodeksu Napoleona z 1804 roku 

na podstawie art. 713 i art. 538, a w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27.06.2013 r. 

sygn. akt III CZP 29/13. 

Komunalizacja odbywa się na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach  

samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz na podstawie: art. 13 ust. 2, 3 

i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (t.j. Dz. U. 2019 poz. 817). 

 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Ogrodzieniec w drodze kupna, zamiany lub innych 

formach przewidzianych prawem następuje w związku z realizacją zadań własnych i zleconych, 

obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów 

publicznych. W przypadku podziałów na wniosek właściciela Gmina przejmuje grunty pod 

drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Obecnie przyjęto Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021 

zarządzeniem nr 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 09.05.2019 r. 

 

W zakresie terenów inwestycyjnych pomimo posiadanej koncepcji nie dokonano prac 

geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek (czynności te mogły być 

podejmowane równolegle z robotami budowlanymi na strefie), w szczególności w zakresie 

działki nr 7666/4 k.m.3, obręb Ogrodzieniec nie wydzielono przeznaczenia komunikacji 
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kolejowej (KK) od terenów inwestycyjnych oznaczonych w planie miejscowym jako 

tereny aktywności gospodarczych (AG). 

 

 

Powyższe wstrzymuje Gminę Ogrodzieniec - pomimo zakończenia robót budowlanych na 

strefie – z przedstawieniem oferty terenów inwestycyjnych inwestorom, a w konsekwencji 

uniemożliwia sprzedaż nieruchomości, mający na celu rozwój strefy aktywności 

gospodarczej.   

 

3.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

Obecnie Gmina Ogrodzieniec posiada 96 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 

3 882,51m².   

 

Stan zasobu, charakterystyka, wielkość oraz struktura na dzień 31.12.2018r. 

Na dzień 31.12.2018 stan zasobu mieszkaniowego Gminy Ogrodzieniec przedstawia się 

następująco:   
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Tabela nr 1. Budynki i lokale mieszkalne stanowiące w całości własność Gminy Ogrodzieniec. 

Ilość budynków 3 
Ilość lokali mieszkalnych 4 

Powierzchnia lokali 224 m² 

 

 

Tabela nr 2. Budynki i lokale mieszkalne będące współwłasnością Gminy i Wspólnot 

Mieszkaniowych. 

Liczba nieruchomości 13 
Powierzchnia lokali Ogółem: 3 658,51 m² 

 

Mieszkaniowy zasób gminny znajdujący się w miejscowości Ogrodzieniec przy ulicy 

Słowackiego i na Osiedlu Elizy Orzeszkowej jest w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„Ogrodzieniec” Sp. z o.o., Plac Wolności 25,  42- 440 Ogrodzieniec.  

Pozostałe 3 nieruchomości położone w Ogrodzieńcu przy ulicy Kościuszki ( w budynku Szkoły 

Podstawowej) oraz w Kiełkowicach przy ulicy Turystycznej i w Gieble przy ulicy Dworskiej są 

zarządzane bezpośrednio przez Gminę Ogrodzieniec. Charakterystykę poszczególnych 

obiektów budowlanych według miejscowości zawierają tabele od 3 do 5. 



 

Tabela nr 3. Gminne zasoby mieszkaniowe w Ogrodzieńcu.  

 

Adres 

 

Rok budowy 

 

Opis budynku 

 

Liczba  lokali 

Pow. Użytkowa 

gminnych lokali 

w [m
2
] 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 1 

Lata 

pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny (Facjatka)podpiwniczony, dwuklatkowy, fundament z 

kamienia i cegły, ściany murowane z cegły pełnej schody  wykończone masą lastryko. 

Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa ,piece węglowe. Budynek po 

termomodernizacji 

Wszystkie -11 

W tym wolne - 0  

427,09 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 2 

Lata 

pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny (Facjatka)podpiwniczony, fundament z kamienia i cegły, 

ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 

odgromowa, schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe. Budynek po 

termomodernizacji 

 Wszystkie -8 

W tym wolne - 0 
298,76 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  ul. 

Słowackiego 3 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny (Facjatka)podpiwniczony, dwuklatkowy, fundament z 

kamienia i cegły, ściany murowane z cegły pełnej schody  wykończone masą lastryko. 

Instalacja:  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa, piece węglowe. Budynek po 

termomodernizacji 

Wszystkie -8 

W tym wolne - 1 
309,27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 4 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny (Facjatka)podpiwniczony, fundament z kamienia i cegły, 

ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 

odgromowa, schody  wykończone masą lastryko piece węglowe.  Budynek do                        

termomodernizacji 

Wszystkie -3 

W tym wolne - 0 
119,61 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 7 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, fundament z kamienia i cegły ściany 

murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa, 

schody  wykończone masą lastryko piece węglowe. Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie -8 

W tym wolne - 0 
359,56 
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Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 8 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, fundament z kamienia  i cegły, ściany 

murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa, 

schody  wykończone masą lastryko piece węglowe. Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie -10 

W tym wolne - 0 

363,7 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 9 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek trzykondygnacyjny, trzyklatkowy,  podpiwniczony, fundament z kamienia  i 

cegły, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 

odgromowa, schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe 

Budynek otynkowany tynkiem cementowo- wapiennym. Budynek po termomodernizacji. 

Wszystkie - 9 

W tym wolne - 0 
399,40 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 10 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek trzykondygnacyjny, dwu klatkowy, podpiwniczony, fundament z kamienia  i 

cegły, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 

odgromowa, schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe, budynek  otynkowany 

tynkiem cementowo- wapiennym. Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie - 6 

W tym wolne - 0 
238,51 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 11 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

 

Budynek dwukondygnacyjny, (Facjatka) podpiwniczony, dwu klatkowy, fundament z 

kamienia  i cegły, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, 

kanalizacyjna, odgromowa, schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe, budynek  

otynkowany tynkiem cementowo- wapiennym.  Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie - 8 

W tym wolne - 0 
283,22 

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Słowackiego 12 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, (Facjatka dwu klatkowy, fundament z 

kamienia  i cegły, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, 

kanalizacyjna, odgromowa, schody  wykończone masą lastryko piece węglowe. Budynek 

po termomodernizacji 

Wszystkie – 10 

W tym wolne - 1 
382,25 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  ul. 

1-go Maja 161 

 

Lata 

sześćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony,  Instalacja :  elektryczna, wodna, 

kanalizacyjna, odgromowa, schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe 

Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie - 3 

W tym wolne - 0 
161,43 
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Wspólnota 

Mieszkaniowa  

Osiedle Elizy 

Orzeszkowej 11 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, fundament z kamienia i cegły, ściany 

murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa, 

schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe. Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie - 5 

W tym wolne - 0 
190,50 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

Osiedle Elizy 

Orzeszkowej 12 

 

 

Lata 

Pięćdziesiąte 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, fundament z kamienia i cegły, ściany 

murowane z cegły pełnej. Instalacja :  elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa, 

schody  wykończone masą lastryko, piece węglowe 

Budynek po termomodernizacji 

Wszystkie - 3 

W tym wolne - 0 
123,23 

Lokal mieszkalny 

ul. Kościuszki 67 

Lata 

Sześćdziesiąte 

Lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu instalacja :  solarna do 

c.w.u, CO gazowe, kanalizacja. Budynek po ter modernizacji 

Do lokalu mieszkalnego oddzielne wejście, oraz klatka schodowa, lokal usytuowany   na  

pierwszej kondygnacji. 

Wszystkie -1 

W tym wolne - 0 
43,00 
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Tabela nr 4. Gminne zasoby mieszkaniowe w Gieble 

Adres Rok budowy Opis budynku Liczba lokali 
Pow. użytkowa 

lokali w [m
2
] 

Giebło ul. 

Dworska 6 
Lata  60 

Budynek  dwukondygnacyjny podpiwniczony,   fundament 

z kamienia wap. ściany z cegły, dach drewniany pokryty 

dachówką ,zniszczony. Instalacje W-K, ,szambo, budynek 

wymaga remontu, brak ogrzewania C.O 

Wszystkie - 2 

W tym wolne - 2 
106,00 

Ogółem   2 106,00 

 

Tabela nr 5. Gminne zasoby mieszkaniowe w Kiełkowicach  

Adres Rok budowy Opis budynku Liczba lokali 
Pow. użytkowa 

lokali w [m
2
] 

Kiełkowice 

ul. Turystyczna 

158 

1930 

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony, ściany z cegły, usytuowany  na drugiej 

kondygnacji. Instalacja : woda, kanalizacja zakończona  

szambem, brak C.O. 

Wszystkie -1 

W tym wolne - 1 
75 

Ogółem   1 75,00 

 

 

Lokale mieszkalne znajdujące się w Gieble przy ul. Dworskiej i Kiełkowicach przy                                                          

ul. Turystycznej są niezamieszkałe. Posiadają łazienki wraz z WC. W 2018r. były 

pustostanami. Lokal w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 jest zamieszkały. Wyposażony 

jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, ciepłej wody 

użytkowej oraz elektryczną. Stan techniczny lokalu bardzo dobry, budynek  po 

termomodernizacji, zamontowana instalacja solarna do ogrzewania c.w.u. 

 Najem mieszkań prowadzony jest zgodnie z zasadami wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przyjętymi przez Radę Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec Uchwałą Nr XVIII/144/2015 z dnia z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą 

Nr XX/157/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku wprowadzającej zmiany w uchwale w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Ogrodzieniec. 

W lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, Burmistrz jako organ 

wykonawczy ustalił stawki czynszu bazowego zarządzeniem 468/2017 z dnia 19 

października 2017r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1m² powierzchni 

użytkowej lokalu mieszkalnego. 

Czynsze najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ogrodzieniec przedstawia poniższa 

tabela: 
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Tabela stawek czynszu 

 

Stan wyposażenia mieszkań w instalacje 

 

 

Baza 

% 

 

 

Stawki czynszu 

W PLN 

 

Mieszkanie o współczesnym standardzie (z centralnym 

ogrzewaniem i gazem) 

 

 

100 

 

8,20 

 

1. Wszystkie urządzenia z centralnym ogrzewaniem bez gazu 

 

 

85 

 

6,97 

 

2. Z łazienką i w.c. bez centralnego ogrzewania i gazu 

 

 

65 

 

5,33 

 

3. Z  łazienką i w.c. bez centralnego ogrzewania i gazu 

usytuowane na poddaszu lub w piwnicy 

 

 

61 

 

5,00 

 

4. Tylko z w.c. lub łazienką 

 

 

57 

 

4,67 

 

5. Tylko z urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi bez łazienki 

i w.c. 

 

50 

 

4,10 

 

 

Brak działań w stosunku do niektórych lokatorów w przypadkach nienależytego korzystania z lokalu 

powodował pogorszenie stanu technicznego lokalu, w szczególności uniemożliwiając obecnie 

przydzielenie lokalu bez jego remontu kapitalnego. 

Odnosząc się do sprzedaży lokali mieszkalnych zrealizowanych w ramach Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy informujemy, że w 2018r. roku został 

sprzedany jeden lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Słowackiego 

8/22.  

 

3. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w art. 32 nakłada na burmistrzów gmin obowiązek 

dokonywania - co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy - analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów 
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miejscowych i opracowania wieloletnich programów ich sporządzania, w celu oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 17 października 2017 r. uchwałą Nr XLIII/331/2017 Rada Miejska w Ogrodzieńcu  

uchwaliła opracowanie dotyczące aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ogrodzieniec zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) art.10 ust. 1 i 2, 

art. 15 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).  

 

Poprzednio obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przyjęte zostało Uchwałą Nr XII/104/99 Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec”. 

Zostało ono sporządzone na podstawie Uchwały Nr 111/18/98 Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Ogrodzieńca. 

Studium po roku 1999 było trzykrotnie zmieniane (zmiany dotyczyły określonych terenów 

i były opracowane jako tomy 3, 4 i 5. Podstawę formalno - prawną do zmian stanowiły 

następujące uchwały: 

- Nr XLIII/379/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec. Zmiana studium została 

przyjęta uchwałą Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 13 sierpnia 

2007 r.; 

- Nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec - dotycząca terenów 

przemysłowych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

Zmiana studium została przyjęta uchwałą Nr XLVI/326/2009 Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu z dnia 28 października 2009 r. 

- Nr LVI/411/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec - dotycząca sołectwa 

Ryczów. Zmiana studium została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/300/2013 Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec. 
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Studium z 1999 określało ramy prowadzonej przez gminę polityki przestrzennej, zawierało 

ponadto prognozy rozwoju demograficznego, co jest pomocą przy planowaniu przyszłych 

inwestycji. Jednak ze względu na długi okres obowiązywania studium (18 lat) wiele 

informacji, szczególnie zawartych w uwarunkowaniach było niekatulanych. Większość 

z nieuwzględnionych w uwarunkowaniach zagadnień, a także brak określenia w kierunkach 

części tematów może być uzupełniany przy całościowej lub częściowej aktualizacji Studium. 

Wyjątek stanowią udokumentowane złoża kopalin, które obowiązkowo należy wprowadzić 

do Studium w terminie do 2 lat od zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy 

organ administracji geologicznej. Z tego też powodu Studium z 1999 należało uznać za 

nieaktualne również w zakresie wymogu uwzględnienia uwarunkowań wynikających z 

występowania udokumentowanych złóż kopalin.  

Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła Uchwałę nr LIII/400/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec. Zmiana ta miała charakter 

całościowy i obejmowała cały obszar gminy Ogrodzieniec.  

 

1) Podstawowym aktem prawa miejscowego, kształtującym politykę przestrzenną gminy, są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy Ogrodzieniec od 

2005 r. w całości objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, 

że w przypadku obowiązywania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pozwolenie na budowę uzyskuje się bezpośrednio na podstawie planu. 

W związku z tym na terenie gminy nie są wydawane decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy. W latach 2013-2017 nie zostały również wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 32 pkt. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn. zm.). 

 

Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Miasto Ogrodzieniec bazuje na 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 

XXXVIII/325/2005 z dnia 26.09.2005r .  

W w/w planie zagospodarowania wprowadzono dwie zmiany w formie uchwały: 

 - Uchwała nr XLVI/339/2009r z dnia 28.10.2009 r.,    

 - Uchwała nr LVII/454/2018 z dnia 18.09.2018 r. 

 

Obszar wiejski obejmujący sołectwa: Fugasówka, Giebło, Kolonia Giebło, Gulzów, 

Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia,  Żelazko,  Śrubarnia bazuje na 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonego uchwałą nr 

XXXIX/338/2005 z dnia 26.11.2005 r . 
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Dla obrębu ewidencyjnego Ryczów były wprowadzone dwie zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w tym: 

- Uchwała nr XL/325/2013 z dnia 28.08.2013r.(część A) 

- Uchwała nr XL/309/2013 z dnia 29.05.2013r (część B) 

Dla obrębu ewidencyjnego Ryczów Kolonia  była wprowadzona zmiana w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego: 

- Uchwała nr XLVI/340/2009 z dnia 28.10.2009r. 

 

Dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze  dodatkowo tut. urząd posiada plany 

zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów uchwalone w formie Uchwały: 

- nr XLII/307/2002 z dnia 25.03.2002 r., 

- nr XXXVII/286/2001 z dnia 16.11.2001 r., 

- nr XXXVII/282/2001 z dnia 16.11.2001 r., 

- nr XLIII/335/2002 z dnia 09.10.2002 r., 

- nr XLII/308/2002 z dnia 25.03.2002 r., 

- nr XXXVII/283/2001 z dnia 16.11.2001 r. 

Na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie został wyznaczony obszar rewitalizacji 

uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami).  

Na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji,  

o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami). 

 

Działania w zakresie planowania przestrzennego nie odzwierciedlały jednak bieżących 

potrzeb społeczno – gospodarczych mieszkańców Gminy Ogrodzieniec, zaś kampania 

informacyjna dotycząca proponowanych zmian ograniczała się do minimum ustawowego, co 

nie zapewniało dostatecznego udziału społeczeństwa w tym procesie.   

Brak stymulowania zmian w zakresie planowania przestrzennego mógł wpływać na 

spowolniony rozwój społeczno – gospodarczy Gminy. 
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5.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

1) Zamówienia publiczne których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30000 euro 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2018 roku przeprowadzono w zakresie: 

a) zamówień klasycznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o 

której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.), i mniejszej od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 przedmiotowej ustawy: 

- 5 postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane o wartości 4.667.493,93 zł netto, 

- 2 postępowania zakończone udzieleniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi o wartości 270.733,33 zł netto, 

- 1 postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

usługi o wartości 211.249,00 zł netto, 

b) zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy - 1 postępowanie zakończone udzieleniem 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości 95.524,02 zł netto 

(wartość dostawy Gminy Ogrodzieniec jako Zamawiającego w ramach grupy zakupowej), 

 

2) Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30000 euro 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2018 roku łączna wartość udzielonych 

w/w zamówień wynosiła 4.529.092,27 zł netto. 

 

Stwierdzono brak regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro celem wypełnienia 

dyspozycji art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w 

szczególności ust. 3 pkt 1, zgodnie z którym  wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów. 

Powyższy brak poprzez podejmowanie doraźnych decyzji mógł powodować brak 

oszczędności.   

Stwierdzono również doraźne planowanie zamówień publicznych do 30000 euro 

poprzez brak zamawiania podobnych dostaw i usług zbiorczo (całościowo), co ze 

względu na brak wykorzystania efektu skali mogło powodować brak oszczędności. 

Powyższe zracjonalizowano wprowadzając zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy  

Ogrodzieniec nr 60/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w/w Regulamin. 
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6. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Podwyżka opłat za wywóz  odpadów komunalnych to wciąż  kluczowy problem dla gminy, 

który jest  konsekwencją nienależycie przygotowanego przetargu, braku negocjacji, 

konsultacji społecznych oraz dialogu z ówczesną Radą Miejską.  

 

Poprzednia kadencja: 

- 19 października- Burmistrz Andrzej Mikulski podpisał umowę ,,z wolnej ręki” na kwotę 

13,77 zł plus 2 zł koszty administracyjne  15,77 zł  

 

Obecna kadencja: 

- zorganizowano spotkania z mieszkańcami Ogrodzieńca oraz wszystkich 10 sołectw, na 

których poinformowano o zaistniałej sytuacji i planowanych działaniach (grudzień 2018), 

- Rada Miejska dołożyła 130 tys. (bez kosztów pracowniczych) do usługi wywozu śmieci, 

aby mieszkańcy nie odczuli podwyżek w najbliższych miesiącach (listopad, grudzień 2018r. 

i styczeń 2019r.), 

- Burmistrz Anny Pilarczyk- Sprychy wynegocjowała obniżenie stawki wywozu śmieci z 

15,77 zł do 14,50 zł (12,50 zł plus 2 zł koszty administracyjne), 

- IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ  W OGRODZIEŃCU- 28 GRUDNIA 

2018r. Rada Miejska uchwaliła wynegocjowaną wcześniej stawkę za wywóz odpadów 

komunalnych: 14,50 zł, która zaczęła obowiązywać od 1 lutego br. 

 

Brak podjęcia uchwały  brak firmy wywożącej śmieci  konsekwencja  bomba 

ekologiczna i poważne zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców 

W związku z niezawarciem umowy średnioterminowej w poprzedniej kadencji dotyczącej 

świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec 

udzielono zamówień na okres do 30 czerwca 2019 r.  

Jednocześnie podjęto starania mające na celu obniżenie ceny poprzez wspólne 

przeprowadzenie postępowania z 4 gminami: Pilica, Żarnowiec, Szczekociny i Irządze na 

okres 2 lat. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazało się, że nie przyniosła ona 

oczekiwanych efektów ekonomicznych, gdyż zaoferowana cena przewyższa możliwości 

finansowe Gminy, dlatego unieważniono postępowanie. 

Obecnie Gmina Ogrodzieniec będzie prowadziła postępowanie na okres do 31.12.2020 r., 

zaś na okres przeprowadzania przetargu dotychczasowy Wykonawca będzie świadczył 
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usługę przez kolejne 2 miesiące – do 31.08.2019 rGmina planuje budowę PSZOK, który 

będzie własnością gminy, a żadna firma nie doliczy sobie kosztów jego dzierżawy i obsługi. 

Gdyby powyższą inwestycję zrealizowano w latach 2017 bądź 2018- z pewnością dziś opłata 

za śmieci byłaby niższa.  

 

 

7.PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 22 ust 4 i 5 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446 z 

późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 

2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011 r., Nr 113, poz. 661) Zarządzeniem Nr 429/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 2 sierpnia 2017 r. przyjęto założenia i 

prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Ewidencja ta 

prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. 

 

W gminie nie został opracowany  Gminny  program opieki nad zabytkami  wymagany na 

podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.). 

 

8.LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

W dniu 30 września 2016 r. Gmina Ogrodzieniec podpisała porozumienie w zakresie  

powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Ogrodzieniec (obowiązujące w 2018 r.).  

Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego w przypadku planowanego organizowania przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej, opracowuje gmina której powierzono zadanie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, 

których obszar liczy łącznie co najmniej 80000 mieszkańców - w zakresie linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. 

W związku z czym Rada Miejska w Zawierciu podjęła Uchwałę nr XLV/460/14 w sprawie 

przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 

Zawiercia oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Zawiercie zawarła porozumienie w 

zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
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Transport nie jest dostosowany do wymagań mieszkańców, w szczególności brak 

komunikacji w Józefowie, niedostateczne połączenia do miejscowości: Kiełkowice, 

Giebło, Mokrus, Śrubarnia, Gulzów, Żelazko, Ryczów, Ryczów Kolonia. Strategia 

poprawienia komunikacji będzie opracowywana w IV kwartale 2019 i  I kwartale 2020. 

 

9. DZIAŁANIA PROWADZONE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

 

9.1. Pomoc społeczna 

 

System Pomocy Społecznej 

1.Pomoc i wsparcie w gminie Ogrodzieniec z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 340 

osób, co stanowiło 3,73% wszystkich mieszkańców gminy. W gminie Ogrodzieniec 

najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a 

jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku było kolejno: 

ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, alkoholizm.  

W ramach systemu pomocy społecznej świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego. Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej wynosiło odpowiednio: 

- dla osoby samotnie gospodarującej do września 2018 – 634zł, 

- dla osoby samotnie gospodarującej od października 2018 – 701zł, 

- dla osoby w rodzinie do września 2018 – 514zł.  

- dla osoby w rodzinie od października 2018 – 528zł. 
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Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej.  

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 

w 2018r. należały: 

- zasiłek stały, 

-zasiłek okresowy, 

-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

-wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd. 

 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. 

 

 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ  

w zł 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH  

ZASIŁKI STAŁE - 

OGÓŁEM 
45 448 227 765 45 58 

z tego: 

środki własne 
X X 0 X X 

dotacja X X 227 765 X X 

w tym przyznane dla osoby: 

(z wiersza 2) 

samotnie gospodarującej 

39 370 208 226 39 39 

pozostającej w rodzinie 8 78 19 539 8 2 

 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenia  

Liczba świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

ZASIŁKI OKRESOWE - 

OGÓŁEM 
27 89 30 027 27 56 

z tego: 

środki własne 
X X 0 X X 

dotacja X X 30 027 X X 

w tym przyznane z powodu:  

bezrobocia 
22 57 20 722 22 47 

długotrwałej choroby 7 30 8 671 7 11 

niepełnosprawności 0 0 0 0 0 

możliwości utrzymania lub 

nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

0 0 0 0 0 

Innego powodu 1 2 634 1 1 
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Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom i 

rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. 

 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 

Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły 

straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tego 

rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminie w zakresie wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami 

ubezwłasnowolnionymi całkowicie lub częściowo. 

 

 

 

 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W 

NATURZE OGÓŁEM 
52 126 39 779  52 73 

w tym: 

zasiłki specjalne celowe 
8 23 5 465 8 12 

W tym> 

Z tytułu zdarzenia losowego 
2 2 4500 2 3 

Liczba opiekunów Liczba osób objętych 

opieką 

Liczba świadczeń Kwota 

2 2 26 8 376 
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Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 

- praca socjalna, 

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, 

- kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, 

- udzielenie schronienia, 

- sprawienie pogrzebu, 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Praca socjalna 

Ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która jest 

świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji 

osoby/rodziny oraz stworzenie wielopłaszczyznowej diagnozy, na podstawie której 

konstruowany jest plan pracy z rodziną.  

Z pracy socjalnej tut. Ośrodka skorzystało 108 rodzin, w których skład wchodziło176 osób. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, w tym zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną, a 

także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom niepełnosprawnym, starszym, 

chorym lub zaburzonym psychicznie. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb 

klientów wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują m.in.: 

zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne oraz usługi 

asystenta osoby niepełnosprawnej. Tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla 2 dzieci z rozpoznaniem autyzmu, w miejscu ich zamieszkania. 

 Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Usługi opiekuńcze 

ogółem 

9 1 922 28 830 9 12 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

2 250 18 000 2 8 

 

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców 

gminy w tych domach 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i 

edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów dla osób wymagających całodobowej 

opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych 

potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

W 2018 roku z terenu Gminy Ogrodzieniec w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 

osób. 

Łączny koszt pobytu wszystkich mieszkańców DPS wyniósł: 237 449,58 zł. 
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Udzielanie schronienia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu kieruje osoby bezdomne z terenu Gminy do 

schronisk dla bezdomnych. 

W roku 2018 liczba bezdomnych wyniosła: 6 osób. 

Łączny koszt pobytu wyniósł: 27 404,00 zł. 

Sprawienie pogrzebu 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku sprawił 2 pogrzeby osobom zmarłym, z 

terenu gminy Ogrodzieniec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione. Łączny 

koszt pochówków wyniósł 4346,00 zł. 

 

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku 

stałego jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2018 r. składki opłacono 36 

osobom. Roczny koszt świadczeń wyniósł: 19 450,00zł. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

 

Uchwałą nr LVIII/4372014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  została przyjęta Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2020.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający koncepcję 

działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie 

rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych 

skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego 

funkcjonowania lokalnej społeczności.  

Niniejsza strategia została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. 

Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych grup 

społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem 

uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, 
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oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji 

pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy gminy.  

Strategia ma charakter wieloletni; została przygotowana na lata 2014-2020. Ma umocowanie 

w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie 

europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb mieszkańców, 

przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument umożliwia 

ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, i 

stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy 

społecznej.  

 

 

Program  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie dla gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020 

 

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)  w 

art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawodawca wyznaczył gminom zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy rodzinie. Stosownie do jej zapisów zadaniem gminy jest tworzenie gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego funkcjonuje zespół 

interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrujący i koordynujący 

działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Uchwałą nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17.02.2015r. przyjęto  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020. 

Celem programu jest: 

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc pomocy materialnej, 

psychologicznej, prawnej. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu przemocy w rodzinie. 
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6. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i 

metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

7. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad zachowaniami 

sprawcy przemocy. 

8. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa. 

9. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy. 

Wszystkie działania mają na celu działalność profilaktyczną skierowaną głównie do rodzin 

oraz poradnictwo i wsparcie dla: 

-ofiar przemocy; 

-rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy; 

-przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą; 

-wszystkich mieszkańców Gminy Ogrodzieniec; 

-poradnictwo fachowe dla sprawców przemocy. 

 

Rok 2018 przedstawia się następująco: 

 

- utworzony został 1 zespół interdyscyplinarny,  

- liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego  – 4 

- liczba rodzin, którym udzielono pomocy – 18 

- liczba osób, objętych pomocą - 51 

- liczba utworzonych grup roboczych – 18 

- liczba posiedzeń grup roboczych  - 44 

 

 

 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

 

Strategiczny cel Programu to: ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 
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wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Gmina Ogrodzieniec otrzymała dotację celową na dofinansowanie działań przewidzianych 

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w zakresie dożywiania dzieci i 

zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym poprzez zawarcie umowy nr 

PSVa.3113.3.6.2018.60 w dniu 03.04.2018r. 

 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM ORAZ KOSZTY PROGRAMU W 2018 

ROKU 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej 

Uczniowie  do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Pozostałe 

osoby 

otrzymujące 

pomoc na 

podstawie  

art.7 ustawy  

o pomocy 

społecznej 

RZECZYWISTA 

LICZBA OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

74 7 28 39 

W tym liczba osób 

korzystających z posiłku 

27 3 24 0 

Zasiłku celowego 44 4 4 36 

Świadczenia rzeczowego 3 0 0 3 

Koszt programu ogółem 18 338 x x x 

Środki własne 10 000 x x x 

dotacja 8 338 x x x 

LICZBA PUNKTÓW 

ŻYWIENIOWYCH  

4 x x x 

Z tego: stołówki 4 x x x 

Pomieszczenia do 

przygotowywania 

kanapek, mleka lub 

wydawania posiłków 

0 x x x 
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LICZBA PLACÓWEK 

PROWADZĄCYCH 

DOŻYWIANIE 

4 X X X 

Szkoły 4 X X X 

Przedszkola 0 x x x 

 

 

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO W 2018 ROKU 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁEK CELOWY 

OGÓŁEM 

Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

1 

 

21 

Liczba rodzin 2 21 

Liczba osób w rodzinach 3 47 

Liczba świadczeń 4 48 

Liczba świadczeń w zł 5 8 050 

Z tego: środki własne 6 3 955 

dotacja 7 4 095 

Koszt jednego świadczenia 8 167,71 

 

 

Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 

 

Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez 

asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w 

ciąży 

i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, 

ich rodzin,  rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  
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W 2018 roku gmina Ogrodzieniec zatrudniała 2 asystentów rodziny.Najczęstszymi 

problemami z jakimi spotyka się asystent rodziny w podejmowanej współpracy z rodzinami 

są: 

- brak wystarczających umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

- niezaradność życiowa 

- problem nadużywania alkoholu w rodzinie 

- bezrobocie i związane z nimi problemy finansowe 

- brak codziennych umiejętności dot. prowadzenia gospodarstwa domowego 

- bierna postawa, brak chęci, motywacji ze strony rodzin do podjęcia działań mających             

na celu poprawę swojej sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej. 

 W 2018 roku asystenci rodziny współpracowali z 14 rodzinami. W placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych przebywało 7 dzieci, natomiast w rodzinnej pieczy zastępczej 

przebywało 11 dzieci. 

Roczny koszt utrzymania dziecka: 

- w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 59 788,72 zł. 

- w rodzinnej pieczy zastępczej – 31 346, 81 zł. 

 Zgodnie z umową nr PSVI.941.8.2.2018 zawartą w dniu 14.11.2018 r. o przekazanie 

dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków  finansowych Funduszu 

Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach 

”Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 

2018”otrzymano dotację w wysokości 

- środki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( dotacja) – 9 168,00 zł 

- środki Funduszu Pracy ( dotacja) – 3 606,00 zł. 
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez 

udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 

200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 

zł). 

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł). 

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, 

a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub 

warsztatów. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu zgodnie z podpisaną umową nr 50/Podprogram 

2018 z dnia 2 października 2018 roku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

realizowanego w Podprogramie 2018 prowadził dystrybucję żywności. Z Podprogramu 2018 

skorzystało 234 osób. 

Wydano11 392,85 kg żywności o wartości 60 387,03 zł 

 

PROGRAM „ Spiżarnia Caritas” 

 

W grudniu 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu przystąpił do Programu 

Spiżarnia Caritas realizowanego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz sieć sklepów 

Biedronka.  
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Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów 

spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i 

przekazywane bezpośrednio osobom potrzebującym. 

Główne cele strategiczne Programu to: 

-ograniczenie skrajnego ubóstwa 

-przeciwdziałanie nierównościom społecznym 

- dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków 

oraz żywności. 

Z programu skorzystało: 262 osoby ze 141 rodzin.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  

I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu realizuje zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych,  zasiłków dla opiekunów,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  

świadczeń wychowawczych  i świadczenie „Dobry start”  jako zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej. 

 

1. Świadczenia rodzinne 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie. 

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 

przedstawia się następująco: 

 

Świadczenia rodzinne Liczba osób uprawnionych 

Wypłacona kwota 

(w zł) 

Zasiłek rodzinny z dodatkami 525 800 978,92 

Świadczenia 

opiekuńcze 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 187 322 815,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 16 306 220,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 38 009,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
46 46 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 39 201 544,00 
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Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

Realizacja zasiłków dla opiekunów w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 roku 

(ostatnie wypłacone świadczenie z uwagi na rezygnację strony) przedstawia się 

następująco:  

 

 Liczba osób uprawnionych 

Wypłacona kwota 

(w zł) 

Zasiłek dla opiekuna  2 1 342,00  

 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez  Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez osobę  uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, 

gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Realizacja  świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco: 

 

 

 

 
Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota 

(w zł) 

Fundusz alimentacyjny 44 180 803,00  
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Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu realizuje zadania w zakresie 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 zostały podjęte następujące działania 

wobec dłużników alimentacyjnych: 

 
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 55 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których wezwano 

do zgłoszenia się w celu przeprowadzenia wywiadu z 

uwagi na otrzymany wniosek od organu właściwego 

wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego oraz z uwagi na przyznane 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

22 

Liczba dłużników, którzy zgłosili się na wezwanie w 

celu przeprowadzenia wywiadu 
11 

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

6 

Liczba dłużników, w stosunku do których wystąpiono 

do prokuratury o ściganie za przestępstwo 

niealimentacji 

6 

Liczba dłużników, w stosunku do których 

wystosowano wniosek do starosty o zatrzymanie 

prawa jazdy  

5 

 

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ogrodzieńcu współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej. Dłużnicy, których  

zaległość przekracza 6 miesięcy wpisywani byli do Krajowego Rejestru Długów, 

rejestru „InfoMonitor”, rejestru „ERIF”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej 

S.A. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biura Informacji 

Gospodarczej S.A. 
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W wyniku prowadzonego postępowania w 2018 roku od dłużników alimentacyjnych 

wyegzekwowano kwotę 145 537,82 zł, z czego na dochody gminy Ogrodzieniec 

przekazano kwotę 38 520,51 zł. 

 

 PROGRAM „Rodzina 500+” 

 

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program 

wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji 

materialnej rodzin. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i 

kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze 

przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. 

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego 

dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku 

wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

 

Rządowy program „Rodzina 500+” w Gminie Ogrodzieniec w roku 2018 

przedstawiał się następująco: 

 

a)  liczba dzieci uprawnionych– 788 

b)  liczba świadczeń – 8242 

c)  liczba rodzin – 582 

d)  Kwota wypłaconych świadczeń -  4110 889,75 zł 
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  Świadczenie wychowawcze  500+ 

liczba dzieci uprawnionych 788 

liczba świadczeń 8242 

liczba rodzin 582 

Kwota wypłaconych świadczeń 4110 889,75 

 

 

 

 PROGRAM „Dobry start” 

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od 

kapitału kulturowego, społecznego i  materialnego  rodziny.  Program  „Dobry  Start”  

to  300  złotych  jednorazowego  wsparcia  dla  wszystkich  uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny  otrzymują  świadczenie  bez  względu  na  

dochód.  Program  obejmuje  dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te 

przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie  „Dobry  Start”  przysługuje  raz  w  

roku  na  dziecko  uczące  się  w  szkole,  aż  do  ukończenia  przez  nie  20  lat  (także  

w  przypadku  ukończenia  20  lat  w  bieżącym  roku  przed  rozpoczęciem  roku  

szkolnego).  Dzieci  niepełnosprawne,  uczące  się  w  szkole,  otrzymają  świadczenie  

do  ukończenia  przez  nie  24  roku  życia  (także  w  przypadku  ukończenia  24  lat  

w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Wsparcie  z  programu  

„Dobry  Start”  przysługuje  rodzicom,  opiekunom  prawnym i  faktycznym,  (opiekun  

faktyczny  to  osoba,  która  sprawuje  opiekę  nad  dzieckiem i wystąpiła do sądu o 

jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne  domy  

dziecka. 
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Rządowy  Program  „Dobry  start” w Gminie Ogrodzieniec 

W roku 2018 złożono 701 wniosków. 

 Liczba dzieci na które zostało wypłacone świadczenie Dobry Start  - 934 dzieci. 

 Kwota która została wypłacona na świadczenie Dobry Start to:280 200,00 zł 

 

 „Dobry Start” 

Liczba wniosków 701 

Liczba dzieci uprawnionych 934 

Kwota wypłaconych świadczeń 280 200,00 zł 

 

 

PROGRAM Karta Dużej Rodziny 

Od 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne,na podstawie których rodziny 

wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych.Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę 

polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do 

towarów, usług lub innych form działalności.Kartę Dużej Rodzinymoże otrzymać 

każdy członek rodziny,  w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 

utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym 

(małżonek jednego z rodziców), dzieci. 

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie: 

rodzicom - na całe życie, dzieciom  - do ukończenia 18 lat, dzieciom, które dalej uczą 

się                 w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 

25 lat, dzieciom niepełnosprawnym - na czas obowiązywania orzeczenia o 
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niepełnosprawności. 

 

Program Karta Dużej Rodziny w Gminie Ogrodzieniec w 2018 r. : 

W 2018 roku: łącznie wydano 87 kart, w tym 52 w wersji elektronicznej.  

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu realizuje zadanie własne gminy w 

zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych w reguluje Ustawa z dnia 21.06.2001r. o 

dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180z późn. zmianami) oraz 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zmianami), a także inne akty 

normatywne.  

Poniższa tabela przedstawia realizację zadania w 2018 roku w zakresie przyznawania 

dodatków mieszkaniowych:  

 Liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 

DM w zasobie gminnym 121 20863,64 

DM w zasobie spółdzielczym 114 19269,26 

DM wspólnot mieszkaniowych 58 8106,82 

Łącznie 293 48239,72 

 

 

DODATKI ENERGETYCZNE 

 

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie trzy 

warunki:  
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- korzysta z dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 

o dodatkach mieszkaniowych, 

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym, 

-zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

 Dodatki energetyczne 

Liczba wypłat 17 

Kwota wypłat 191,91 zł 

 

 

Zadanie nierealizowane przez Gminę Ogrodzieniec: prowadzenie i zapewnienie 

miejsc w mieszkaniach chronionych. 

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, gmina powinna, 

stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1508) prowadzić i zapewnić miejsca w 

mieszkaniach chronionych.Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z 

pomocy społecznej (art. 36 pkt 2n ustawy). 

 

8Świadczenie w postaci mieszkania chronionego, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy, 

przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 

życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 

opieki. 

Mieszkanie chronione przysługuje w szczególności: 

1. osobie z zaburzeniami psychicznymi 

2. osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

zakład dla nieletnich 
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3. cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą. 

 

9.2. Zdrowie  

9.2.1. Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu działa jako 

jednostka samodzielna od dnia 01.01.2001r. (wpis do Rejestru Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej pod poz. R ZOZ – 219 z 27 grudnia 2000r. – Sąd Rejonowy w 

Katowicach). Siedziba podmiotu leczniczego mieści się w Ogrodzieńcu przy Placu 

Wolności 23. Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Ogrodzieńcu. Działalność 

SPZOZ w Ogrodzieńcu oparta jest na mocy Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 

15 kwietnia 2011 r (Dz. U. 2011 Nr 112 z poz. 654 z późn. zm.) i obejmuje teren 

Miasta Ogrodzieńca i Gminy Ogrodzieniec. 

Mienie ruchome jest własnością SPZOZ. Minie nieruchome tutejszy SPZOZ użytkuje, 

stanowi ono własność Gminy Ogrodzieniec. 

Celem działań SPZOZ w Ogrodzieńcu jest: 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 

lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania,  

2. Promocja zdrowia. 

Do zadań SPZOZ w Ogrodzieńcu należy: 

1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

2. prowadzenie działalności diagnostycznej, 

3. prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka 

chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 

4. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy, 

5. medycyny szkolnej, 

6. realizacja zadań zleconych przez właściwy organ związanych z obronnością 

państwa i obrona cywilna. 
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Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy min. 

zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. SPZOZ w Ogrodzieńcu posiada 

następujące poradnie specjalistyczne: 

- poradnia okulistyczna 

- poradnia laryngologiczna 

- poradnia neurologiczna 

- poradnia kardiologiczna 

- poradnia ginekologiczno - położnicza 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu na koniec 

2018 roku zadeklarowanych do lekarza POZ było 6.140 pacjentów w tym w wieku: 0-

18 lat: 1.088 , stan deklaracji do pielęgniarki POZ 5.935, stan deklaracji do położnej 

POZ 3.140. 

W zakresie POZ zostało udzielonych 26.356 porad w tym 309 porad domowych.  

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zostało udzielonych 8.342 porad. 

Ponadto w SPZOZ w Ogrodzieńcu wykonano 31.740 badań diagnostycznych w tym: 

- w zakresie badań laboratoryjnych: 29.537  

- w zakresie badań EKG : 1.281 

- w zakresie badań USG i RTG : 922 

W SPZOZ w Ogrodzieńcu zrealizowano w 2018 następujące programy zdrowotne: 

Program pn. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”.  

W ramach programu SPZOZ w Ogrodzieńcu otrzymał ze środków Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec kwotę 2.770,00 na działania w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej 

oraz kwotę 8.806,00 przeznaczoną na szczepienia pacjentów. W programie tym brało 

udział 238 mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec powyżej 65 roku życia. 

W ramach tego programu organizowane były wykłady dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Ogrodzieniec z zakresu profilaktyki grypy, połączonych z badaniem poziomu 
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wiedzy uczestników spotkań. W trakcie trwania programu organizowane również były 

,,białe niedziele”. 

Ponadto w SPZOZ w Ogrodzieńcu organizowane były różnego rodzaju badania dla 

pacjentów z zakresu: osteoporozy , USG DOPLER (tętnic szyjnych i kręgowych, żył 

kończyn dolnych i górnych, tętnic kończyn górnych i dolnych, tarczycy, przerostu 

prostaty, echo serca, EKG, testów alergicznych oraz badań wzroku). 

Dla potrzeb pacjenta chorego na cukrzyce lub u którego stwierdzono cukrzycę 

rozdawane są bezpłatnie aparaty do mierzenia poziomu cukru we krwi, dzienniczek 

chorego na cukrzycę oraz dzienniczek do kontrolowania zmierzonego ciśnienia. 

Jednocześnie w SPZOZ w Ogrodzieńcu w sali zabiegowej codziennie i bez ograniczeń 

wykonywane są badania pomiaru cukru we krwi, RR, waga oraz wzrost.  

Prowadzona jest edukacja z zakresu promowania zdrowego stylu życia. 

Prowadzone są także bezpłatne badania słuchu z możliwością doboru i zakupu 

aparatów słuchowych. 

SPZOZ w Ogrodzieńcu w 2018r. przystąpił do konkursu ofert ogłoszonego przez 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza. W ramach 

przygotowania do postępowania konkursowego zakupione zostało niezbędne 

wyposażenie oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. 

W 2018 roku zakończono pełną komputeryzację Zakładu w celu przystosowania do 

przepisów związanych z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. 

SPZOZ w Ogrodzieńcu złożył również wniosek do NFZ o udzielenie dofinansowania 

zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania w wyniku czego otrzymano 

dotację celową pochodzącą z budżetu państwa. 

SP ZOZ, z uwagi na strukturę wiekową zatrudnionego personelu wymaga 

właściwej polityki kadrowej, w tym zatrudnienia nowego personelu lekarskiego. 

Niezbędne jest pozyskanie dodatkowych specjalistów w zakresie pediatrii, 

neurologii oraz medycyny rodzinnej. 

Planując termomodernizację Budynku Remizy OSP w Ryczowie, nie 

zabezpieczono lokalu przeznaczonego do  udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

dla mieszkańców. Po zakończeniu modernizacji, zostanie wyodrębnione inne 

miejsce.= 

Wszystkie działania wykonywane w SPZOZ są na bieżąco omawiane na zwoływanych 

Radach Społecznych. 
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9.2.2. Grypa – program profilaktyczny 

 

W dniu 20 lutego 2018 roku Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła Uchwałę Nr 

XLIX/383/2018 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w 

wieku 65 lat i więcej”. W listopadzie została złożona przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej faktura za wykonane szczepienia przeciw grypie. Gmina 

złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów programu tj. 40%  do 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadanie zrealizowano na kwotę 11 576,00 zł 

(przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej – 2 770,00 zł, szczepienie 

pacjentów w ramach w/w programu – 8 806,00 zł), w tym 6 945,60 zł – udział gminy, 

4 630,40 zł – udział NFZ. Liczba osób objętych zadaniem wyniosła 316, w tym w 

ramach zadania zrealizowano wykłady edukacyjne z zakresu profilaktyki grypy, 

kampanię społeczną, informacyjną i medialną, w których uczestniczyło 78 osób, 

działaniem profilaktycznym (szczepieniem) objętych zostało 238 osób. 

W ramach realizowanego programu profilaktyki uruchomiono dodatkowe dni 

szczepień w dwie kolejne niedziele tj. 7 i 14 października – akcja „Biała Niedziela”. 

W dniu 24.08.2018r. Gmina złożyła wniosek do NFZ na dofinansowanie w/w 

programu w roku 2019.Przedmiotowy wniosek nie został zaakceptowany przez Śląski 

Oddział Wojewódzki NFZ, decyzją z dnia 14.11.2018r., ponieważ świadczenia 

realizowane w ramach programu nie spełniają wymogów określonych w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych. W odpowiedzi 

na pismo o dokonanie ponownej oceny wniosku NFZ podtrzymał decyzję o braku 

akceptacji programu. 

 

 

9.2.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Ogrodzieniec 

 

W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Ogrodzieniec
1
, jej skład jest 9-osobowy. W roku 2018 Komisja działała w 

oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Ogrodzieniec na rok 2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałaniu 

Narkomanii dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2018. 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 rok 

wyniosły: 187 597,15 zł. W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wydano kwotę: 172 765,39 zł. Na zadania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii wydano kwotę: 3 931,96 zł. 
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Podstawowym zadaniem Komisji oraz głównym celem było podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych a także zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami alkoholowymi. Jednocześnie realizowała określone ustawowo zadania 

gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 

2018 odbyło się 15 posiedzeń Komisji. Na leczenie do GKRPA w Ogrodzieńcu w 

2018 roku zgłoszono 25 osób. Byli oni zgłaszani na wniosek rodzin lub instytucji: 

OPS w Ogrodzieńcu, Zespół Interdyscyplinarny, Policję. 

 

W 2018 roku Komisja skierowała: 

 17 wniosków do biegłego psychologa i biegłego psychiatry, orzekających o 

stopniu uzależnienia od alkoholu (koszt: 4 752,00 zł), 

 16 wniosków o doprowadzenie przez policję do biegłych sądowych w celu 

wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu, 

 14 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

(koszt: 1 320,00 zł). 

 

            W Gminie Ogrodzieniec w 2018 roku funkcjonowały 23 punkty sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) oraz 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).  

W związku z wejściem w życie w dniu 9 marca 2018 roku ustawy z dnia 

10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Rada Miejska została 

zobowiązania do ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 

czerwcu 2018 stosowna uchwała została podjęta.  

 

W ramach działań profilaktycznych Komisja zgłosiła udział gminy w 

Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pt. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. AUTOPORTRET! Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowaniu 

poczucia własnej wartości! – to hasło Kampanii w 2018 roku. Jej celem było: nauka 

samooceny i  doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia,  wspieranie budowy 

poczucia własnej wartości i pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży oraz 

ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. 

Kampania prowadzona była również w szkołach na terenie gminy. 

Zgłoszono Gminę do udziału w kampanii “Bądźmy poszukiwaczami 

AUTORYTETU” – kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana była do uczniów 

klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Przekazano do szkół niezbędne informacje 
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na temat programu oraz zachęcono do czynnego udziału. Realizacja zakładała 

przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie 

antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.   

 

 Inne programy profilaktyczne: 

 „Numery Twoich Przyjaciół 998-112” oraz profilaktyka przeciwalkoholowa. 

Koszt: 3 321,00 zł. 

 „Bezpiecznie Chce się Żyć” oraz profilaktyka przeciwalkoholowa i 

przeciwdziałania narkomanii. Koszt: 2 214,00 zł. 

 Spektakle o tematyce profilaktyczno - edukacyjnej pt. „Słodka” oraz „Cisza”. 

Łączny koszt widowisk: 900,00 zł. 

 Warsztaty profilaktyczne z cyberprzemocy oraz komunikacji. Koszt: 1 050,00 

zł.   

 

Zorganizowano kolonię letnią dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem 

alkoholowym, o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo. 

Pełnomocnik zwrócił się do szkół z prośbą o wytypowanie dzieci do wyjazdu. W 

dniach 31.07 – 09.08.2018 r., 20 dzieci wypoczywało nad morzem w Gdyni. 

Wypoczynek wraz z autorskim programem profilaktycznym powierzono realizacji 

Fundacji „Bądź między nami” z Lublina. Łączny koszt: 16 448,00 zł. 

 

 Kontynuowane były dyżury w Punkcie „AA”, Punkcie Konsultacyjnym – dyżur 

psychologa, psychoterapeuty ds. uzależnień, terapia wyjazdowa. 

 

 Komisja zajmowała się rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wydając opinię w formie postanowienia, w roku 

2018 wydano 32 Postanowienia. Komisja dokonała 3 kontroli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy.   

 

 Zakupiono materiały edukacyjne, dydaktyczne, plastyczno - techniczne  do 

Świetlic Środowiskowych jak również finansowano dożywianie dzieci będących 

uczestnikami zajęć w Świetlicach Środowiskowych. Koszt: 7 478,45 zł.  

Komisja organizowała wyjazdy dzieci ze Świetlic Środowiskowych na 

wycieczki edukacyjno – integracyjne. Ogólny koszt: 4 491,00 zł. 

 Działalność świetlic środowiskowych przedstawiana jest w formie rocznych 

sprawozdań oraz sprawozdań z ferii zimowych i wakacji letnich. 

Na terenie gminy Ogrodzieniec działają dwie Świetlice Środowiskowe: 

Świetlica Środowiskowa z siedzibą w ZSP w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67 oraz 

Świetlica Środowiskowa z siedzibą w ZSP w Ogrodzieńcu, ul. E, Orzeszkowej 13. 

Świetlice są w całości finansowane ze środków z tzw. funduszu alkoholowego, czyli 
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dochodu gminy pochodzącego z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Pod koniec 2018 (nowa kadencja) roku podjęto działania mające na celu 

dostosowanie funkcjonowania świetlic zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o 

pomocy społecznej świetlica środowiskowa powinna być wyodrębniona jako 

jednostka wsparcia dziennego, tymczasem w naszej gminie nie posiadała takiego 

statusu prawnego i podlegała pod Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy. 

W wyniku podjętych przez Burmistrz Annę Pilarczyk –Sprycha działań w 2019 

roku podjęta została uchwała o powołaniu świetlicy środowiskowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a następnie świetlica została włączona w strukturę 

organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, jako odrębna komórka 

organizacyjna. Taka forma organizacyjna daje możliwości sięgania po dodatkowe 

środki zewnętrzne i rozwój prowadzonej działalności, w celu poprawy  zabezpieczenia 

jakości świadczeń udzielanych podopiecznym. 

 

 

 

9.2.4. Inne zadania 

 

W ogrodzienieckich placówkach: Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec cały czas 

można odbierać „Kopertę życia”, którą gmina wprowadziła w 2017 roku. 

 

 

 

 

9.3.OŚWIATA 

 

9.3.1.  Realizacja zadań ustawowych 

 

W roku szkolnym 2017/2018 działalność edukacyjną prowadziły: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny – szkoła podstawowa wraz z oddziałami gimnazjalnymi i 

przedszkole, 2 szkoły podstawowe oraz 1 szkoła podstawowa prowadzona przez inny 

organ niż jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Szkoły, dla których Gmina Ogrodzieniec jest organem prowadzącym: 
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67: Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego wraz z oddziałami gimnazjalnymi i 

Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu  

 Szkoła Podstawowa w Gieble, ul. Edukacyjna 6 

 Szkoła Podstawowa  w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 26 

 

Placówki niepubliczne na terenie Gminy Ogrodzieniec:  

 Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu, ul. Szkolna 6 

 

Według Systemu Informacji Oświatowej, stan na  dzień 30 września 2017 r., 

liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: 

 

Szkoła Podstawowa w Gieble – 49 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych 

oraz 101 uczniów w  8 oddziałach klas I-VIII szkoły podstawowej. 

Szkoła Podstawowa  w Ryczowie – 32 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych 

oraz 76 uczniów w  6 oddziałach klas I-VIII szkoły podstawowej. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Stefana Żeromskiego wraz z oddziałami gimnazjalnymi i Przedszkole Publiczne w 

Ogrodzieńcu – 125 uczniów w 6 oddziałach przedszkola publicznego, 271 uczniów w 

15 oddziałach klas I-VIII szkoły podstawowej oraz 135 uczniów w 7 oddziałach 

gimnazjalnych klas I-III. 

Stan zatrudnienia ogółem w placówkach podległych Gminie Ogrodzieniec w 

roku szkolnym 2017/2018 był następujący (liczba etatów nauczycieli – 83,80): bez 

stopnia – 1,22, stażysta – 0,28, kontraktowy – 5,98, mianowany – 8,39, dyplomowany 

– 67,93. 

 

 

9.3.2. Przykładowa prezentacja wyników uzyskiwanych przez uczniów na 

egzaminie gimnazjalnym 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 (sesja kwietniowa) 

 

Część humanistyczna – arkusz standardowy 

Lokalizacja 
Historia i WOS J. polski 

Liczba zdających Rozstęp Średni wynik Liczba zdających Rozstęp Średni wynik 

Województwo 35847 9% - 100% 58.9% 35847 3% - 100% 67,9% 

Powiat 964 9% - 100% 57,8% 964 6% - 100% 68,0% 

Gmina 59 25% - 97% 61.9% 59 19% - 100% 70,7% 

Szkoła 59 25% - 97% 61,9% 59 19% - 100% 70,7% 

A 20 25% - 97% 62,6% 20 25% - 100% 72,8% 

B 19 25% -94% 63,1% 19 28% - 97% 69,9% 

C 20 31% - 97% 60,2% 20 19% - 100% 69.4% 
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Język polski  

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół 

nr stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

nazwa 

stanina 
najniższy 

bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 
najwyższy 

przedziały 

% 

20% - 

39% 

40% - 

56% 

57% - 

61% 

62% - 

64% 

65% - 

68% 

69% - 

72% 

73% - 

76% 
77% - 82% 

83% - 

93% 

Szkoła         
 

X       

 

Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy 

Lokalizacja 
Przyroda Matematyka 

Liczba zdających Rozstęp Średni wynik Liczba zdających Rozstęp Średni wynik 

Województwo 35844 4% - 100% 55,4% 35849 0% - 100% 51,1% 

Powiat 964 11% - 100% 54,3% 964 7% - 100% 49,2% 

Gmina 59 18% - 89% 54,4% 59 17% - 93% 49,1% 

Szkoła 59 18% - 89% 54,4% 59 17% - 93% 49,1% 

A 20 25% - 89% 52,8% 20 17% - 93% 53,9% 

B 19 18% - 79% 55,9% 19 21% - 83% 47,9% 

C 20 29% - 82% 54,5% 20 21% - 83% 45,6% 

 

 

Matematyka 

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół 

nr stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

nazwa 

stanina 
najniższy 

bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 
najwyższy 

przedziały 

% 

14% - 

25% 

26% - 

37% 

38% - 

43% 

44% - 

47% 

48% - 

52% 

53% - 

56% 

57% - 

62% 
63% - 72% 

73% - 

93% 

Szkoła     
 

  X         

 

Część językowa - j. angielski - arkusz standardowy 

Lokalizacja 
j. angielski poz. podstawowy j. angielski poz. rozszerzony 

Liczba zdających Rozstęp Średni wynik Liczba zdających Rozstęp Średni wynik 

Województwo 32536 8% - 100% 69,4% 32356 0% - 100% 52,3% 

Powiat 789 13% - 100% 70,3% 782 3% - 100% 55,2% 

Gmina 45 20% - 100% 74,1% 45 8% - 100% 56,8% 

Szkoła 45 20% - 100% 74,1% 45 8% - 100% 56,8% 

A 15 38% - 100% 70,9% 15 8% - 100% 50,3% 

B 17 20% - 100% 74,3% 17 10% - 93% 55,4% 

C 13 33% - 100% 77,7% 13 20% - 98% 66,0% 
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Język angielski - poziom podstawowy 

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół 

nr stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

nazwa 

stanina 
najniższy 

bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 
najwyższy 

przedziały% 
24% - 

37% 

38% - 

48% 

49% - 

55% 

56% - 

61% 

62% - 

68% 

69% - 

75% 

76% - 

84% 
85% - 95% 

96% - 

100% 

Szkoła           X       

 

Język angielski - poziom rozszerzony 

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół 

nr stanina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

nazwa 

stanina 
najniższy 

bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 
najwyższy 

przedziały% 
10% - 

20% 

21% -

31% 

32% - 

38% 

39% - 

44% 

45% - 

51% 

52% - 

59% 

60% - 

70% 
71% - 85% 

86% - 

98% 

Szkoła           X       

 

 

9.3.3. Opis realizacji innych zadań oraz nadzór pedagogiczny 

 

Działalność edukacyjna (przedmiotowa), wychowawczo-opiekuńcza szkół 

podstawowych oraz przedszkoli wspierana jest dodatkowymi godzinami, które można 

podzielić na następujące kategorie zajęć z uczniami/ wychowankami: opieka 

świetlicowa, praca biblioteki szkolnej, praca pedagoga szkolnego, dodatkowe zajęcia i 

czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów/ wychowanków, np. dydaktyczno-

wyrównawcze, reedukacyjne, logopedyczne, o charakterze terapeutycznym, 

rozwijające umiejętności szkolne, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, 

zwiększenie godzin obowiązkowych / ponad limit, określony w planach nauczania/, 

np. języka polskiego, języków obcych, matematyki, kształcenia zintegrowanego, 

historii, informatyki, zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania oraz 

poszerzające wiedzę przedmiotową: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia 

sportowo-rekreacyjne,  

 

Realizowane były rządowe programy „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”.  W 2018 roku program realizowano w Szkole Podstawowej 

nr 1 w ZSP w Ogrodzieńcu. Przygotowano sprawozdanie z programu rządowego 

“Aktywna Tablica” za 2018 rok – realizowano w szkołach podstawowych w Ryczowie 

i Gieble. 

 

Pod koniec 2018 roku przeanalizowano naliczanie dotacji dla placówki 

niepublicznej na terenie Gminy Ogrodzieniec. W związku z błędną klasyfikacją 

budżetową zadania przeksięgowano poprawnie środki wydatkowane na ten cel.  
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W uchwale podjętej przez Radę Miejską 31 marca 2017 roku – Uchwała Nr 

XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gmina nie wskazała drugiej lokalizacji dla 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Ogrodzieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 13. Wskazano tylko ul. Kościuszki 67. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach nie miało wiedzy, że uczniowie odbywają 

zajęcia dydaktyczne w innej lokalizacji. Zgodnie z prawem oświatowym szkoła 

ma być w jednej lub bliskiej lokalizacji. W związku z tym brak podstaw 

prawnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych uczniów w budynku przy ul. E. 

Orzeszkowej. W dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy brak jest 

kompletnych dokumentów dotyczących uzasadnienia do podjętej w 2017r. uchwały w 

sprawie sieci szkół .  
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9.4.INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

   1. Budowa  chodnika  przy drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości  

Podzamcze – IV etap.       

W 2018 r. kontynuowano  budowę chodnika lewostronnego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 790 w Podzamczu na  odcinku od km 26+185  do km 26+897,69 

(tj. od  ul. Partyzantów do końca opracowania projektowego). Inwestycja 

obejmowała budowę nawierzchni chodnika i zjazdów, budowę przepusty na kanale 

deszczowym oraz zabezpieczenie i wymianę istniejącej sieci gazowej średniego 

ciśnienia. Zadanie realizowane w porozumieniu z Marszałkiem Województwa 

Śląskiego. Całkowita wartość zadania to   1.150.984,26 zł brutto w tym środki  

Województwa 900.984,26 zł, środki własne Gminy 250.000,00 zł. 

Zadanie wykonywane przez Zakład Usługowo-Budowlanym „BUD-REM” Tomasz 

Skipirzepa w Zawierciu a nadzór inwestorski pełniła firmie INWEST-SERWIS 

Krzysztof Popczyk z Zawiercia.  Zadanie zakończono  30.11.2018 r. 

            

2. Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej.  

    Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną,       

wodociągową oraz promocja terenów.  Zadanie zrealizowane z udziałem  środków 
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ZIT    RPO WSL 2014-2020 EFRR. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowitą 

wartość zadania  ustalono na 9.216.106,10 zł w tym  wartość dofinansowania 

7.431.482,90 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Zadanie zakończono i 

odebrano  08.10.2018 r.. Wartość wykonanego zadania 9.029.739,58 zł. Nie 

dokonano refundacji. Wniosek o płatność znajduje się w ocenie w Urzędzie 

Marszałkowskim. 

 

3. Centrum integracji społeczno-zawodowej w Ogrodzieńcu w  Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury - część inwestycyjna – EFRR.   

Zadanie  realizowane w ramach  ZIT RPO WSL 2014-2020 " EFRR. Realizacja  

przewidziana na   lata 2016-2019. Wartość całkowita projektu 564.518,70 zł w tym 

wnioskowane dofinansowanie 223.765,61 zł. Wniosek został wybrany, podpisano 

umowę o dofinansowanie 

4.  Remont pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

W dniu 12.07.2018 r. podpisano umowę nr IRG.272.22.2018 r. z 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński 

Spółka Jawna na wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie 

pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu wraz z 

instalacjami – etap I”. Termin   realizacji przedmiotu umowy do 18 marca 2019 r. 

Wartość robót budowlanych to kwota 2.530.725,00 zł brutto. Nadzór inwestorski 

nad przedmiotowym zadaniem pełni firmą INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk z 

Zawiercia.  

Umowa została wypowiedziana 7 marca 2019r. z uwagi na opóźnienie Wykonawcy 

w realizacji robót, zejście z placu budowy dniu 1.03.2019r. i definitywne 

przerwanie robót, co pozwalało z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że 

roboty nie zostaną wykonane w terminie określonym w umowie. 

Ze względu na trwające rozliczenia z wykonawcą dalsze informacje zostaną 

przekazane mieszkańcom po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z wykonawcą. 

                                                                                      

5. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych gminy 

Ogrodzieniec.   

    Zadanie dotyczy budynków: Administracji mieszkań komunalnych, remizo-

świetlicy w Gulzowie, remizo-świetlicy w Ryczowie, remizo-świetlicy w 

Podzamczu. Zakres rzeczowy zadania to  docieplenie ścian, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., modernizacja   kotłowni.   
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    Zadanie realizowane w ramach  ZIT RPO WSL 2014-2020 - EFRR. Realizacja 

przewidziana na  lata 2016-2019. Wartość całkowita projektu zgodnie z umową o 

dofinansowanie 1.841.258,49 zł, w tym przewidywana wartość dofinansowania 

1.480.490,08 zł. Termin realizacji 2016-2019.  

     W dniu 16.08.2018 r. zawarto umowy  nr IRG.272.31.2018, IRG.272.32.2018 oraz  

IRG.272.33.2018 na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-  Usługowym „AGROCOM” Sp. z o.o. na następujące obiekty: 

a) Obiekt nr 6 – Remizo-świetlica w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 17a, termin 

realizacji do 31.05.2019 r., wartość 378.143,44 zł brutto, 

b) Obiekt nr 4 – Remizo-świetlica w Podzamczu, ul. Krakowska 1a, termin 

realizacji do 31.05.2019 r., wartość 238.537,34 zł brutto, 

c) Obiekt nr 1 – Budynek administracji mieszkań komunalnych przy ul. Kościuszki 

69 w Ogrodzieńcu, termin realizacji do 31.05.2019 r., wartość 330.409,87 zł 

brutto. 

    Podpisano również umowę nr IRG.272.35.2018 w dniu 05.09.2018 r. na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru budowlanego z firmą BUDOWLANI Mariusz Frania dla  

czterech obiektów tj.: 

a) Obiekt nr 1 – Budynek administracji mieszkań komunalnych przy ul. Kościuszki 

69 w Ogrodzieńcu, 

b)  Obiekt nr 4 – Remizo-świetlica w Podzamczu, ul. Krakowska 1a, 

c)  Obiekt nr 5 -  Remizo-świetlica w Gulzowie, ul. Wesoła 1, 

d)  Obiekt nr 6 – Remizo-świetlica w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 17a ,   

    W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę z firma RAK INWEST Marta Rak z 

Myszkowa  na „Kompleksową likwidację niskiej emisji w budynkach publicznych 

Gminy Ogrodzieniec” polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynku  wraz 

z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznych w Obiekcie nr 5 – budynku 

remizo-świetlicy przy ul. Wesołej 1 w Gulzowie. Termin realizacji do 31.05.2019 r. 

wartość 624.741,60 zł brutto.  

 

6. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w sołectwach gminy 

Ogrodzieniec. 

    Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o 

dofinansowanie projekt dotyczy budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków 

w sołectwach gminy Ogrodzieniec. Wartość projektu 1.276.002,00 zł, wnioskowana 

dotacja 811.920,00 zł. Pozostałe koszty realizacji projektu pokryją uczestnicy 
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projektu na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą i właścicielem posesji. 

Trwają kolejne  przetargi na wykonawcy zadania. Z uwagi na rezygnację 

mieszkańców z udziału w projekcie ostatnia procedura przetargowa zostanie 

przeprowadzona na budowę 71 oczyszczalni. Po wyborze wykonawcy nastąpi 

anektowanie  zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim do rzeczywistego 

zakresu. Termin realizacji 2017-2019. 

 

7. Kompleksowe  unieszkodliwienie  odpadów  zawierających  azbest z budynków 

mieszkalnych  i gospodarczych na terenie gminy  Ogrodzieniec. 

    Zadanie realizowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość 

projektu 12.141.897,30 zł w tym dofinansowanie 4.189.400,11 zł. Są to wartości z 

wniosku o   dofinansowanie. Pozostałe koszty realizacji projektu pokryją uczestnicy 

projektu na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą i właścicielem posesji. 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Wymiana pokrycia dachowego 

obejmie 408 budynków  mieszkalnych i gospodarczych. Zgodnie z uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2018 r. projekt został wybrany do 

dofinansowania. W chwili obecnej  podpisywane są umowy z mieszkańcami 

biorącymi udział w projekcie. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego 

projektu z Zarządem Województwa Śląskiego. 

 

8. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw 

fotowoltaicznych na   budynkach mieszkalnych Gminy Ogrodzieniec.   

    Zadanie wnioskowane do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020  

poddziałanie 4.1.3. Wartość całkowita 4.461.592,00 zł. Wnioskowane 

dofinansowanie   4.238.512,40 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym i znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej. 

Wniesiono odwołanie od wyników oceny. Termin realizacji 2018 – 2020. 

 

9. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków 

publicznych Gminy Ogrodzieniec. 

    Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji polegającej na usunięciu wyrobów  

zawierających azbest z poszyć dachowych sześciu budynków publicznych na 

terenie Gminy Ogrodzieniec tj.: 

a) Budynek administracji mieszkań komunalnych przy ul. Kościuszki 69 w 

Ogrodzieńcu, 

b) Budynek remizo-świetlica w Podzamczu, ul. Krakowska 1a, 

     c)   Budynek remizo-świetlica w Gulzowie, ul. Wesoła 1, 

    d)   Budynek remizo-świetlica w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 17a,   

    e)   Budynek po byłej szkoły w Kiełkowicach, ul Turystyczna  156, 

    f)   Budynek po byłym klubie sportowym w Ogrodzieńcu, ul. Orzeszkowej 14a. 

    Zadanie było realizowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. Wartość zadania 

wg. wniosku 1.021.819,02 zł w tym dofinansowanie 510.514,41 zł. Zadanie 

zakończone, zrealizowane w latach 2017-2018.  

Złożono wniosek o płatność końcową. Wartość całkowita projektu 1.156.678,53 zł 

w tym  dofinansowanie 510.514,41 zł. Nie dokonano refundacji. Wniosek o 

płatność znajduje się w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim. 
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10. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gieble 

 W 2018 r. wykonano zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gieble. Wykonawca 

była firma PJ Bud-Rem Justyna Jaworska-Nowak z Zawiercia. Wartość zadania 

63.683,30 zł. 

 

11. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwach 

W 2018 r. przebudowano  nawierzchnię  dróg  gminnych  ul.  Poniatowskiego  w  

Fugasówce, ul. Adwokackiej w Kiełkowicach, ul. Końcowej w Ryczowie, ul. 

Turystycznej w Ryczowie Kolonii, ul. Bonerów w Podzamczu. Wykonawca 

zadania była firma PPUHD URBIT Bogusław Bugaj z Lgoty Murowanej. Wartość 

zadania  - 157.275,61 zł. 

 

12. Remont dróg gminnych w Ogrodzieńcu 

Wykonano remont dróg gminnych w Ogrodzieńcu ul. Sienkiewicza, Bzowska, i  

Mickiewicza. Wykonawca zadania był DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość 

zadania – 424.878,46 PLN. 

 

13.Projekty w realizacji 

W grudniu 2018r. na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec- Anny 

Pilarczyk- Sprycha, zostały opracowane i złożone projekty na utworzenie i 

uruchomienie Dziennego Domu Seniora oraz Żłobka. Projekty zostały dofinansowane 

z rządowych programów- „Maluch +” i „Senior+”. Inwestycje zostaną oddane do 

użytku dla mieszkańców w 2020 roku.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 

zużycia energii z odnawialnych źródeł oraz redukcja zużycia energii pierwotnej czyli 

podniesienie efektywności energetycznej.  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska, którego aktualizacja 

przewidziana jest w roku 2019, przewidziano do realizacji w latach 2016 – 2019 

następujące przedsięwzięcia: 

 

I. Cel długoterminowy: Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej 
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środowisku prowadzącej do racjonalnego gospodarowania i korzystania z 

zasobów środowiska naturalnego, przy zachowaniu wszelkich zasad jego ochrony 

1. Cel krótkoterminowy: Aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w 

formalnym systemie kształcenia 

a) Współpraca ze szkołami miasta i gminy Ogrodzieniec w zakresie organizacji 

konkursów ekologicznych, zajęć ponadprogramowych, akcji „Sprzątanie świata” i 

„Dzień Ziemi” – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

2. Cel krótkoterminowy: Promowanie w mediach życia i zachowań przyjaznych 

środowisku 

a) Zamieszczanie w „Gazecie Ogrodzienieckiej” i na stronie internetowej informacji o 

działaniach przyjaznych środowisku – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

II. Cel długoterminowy: Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie 

poszanowania przyrody, w tym głównie w zakresie przestrzegania zasad 

ingerencji w sferę przyrodniczą parku krajobrazowego i jego otuliny oraz 

obszarów NATURA 2000 

1. Cel krótkoterminowy: Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach 

przyrodniczych gminy 

a) Zamieszczanie w „Gazecie Ogrodzienieckiej” i na stronie internetowej informacji o 

zasobach przyrodniczych gminy – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

III. Cel długoterminowy: Zachowanie  istniejących zasobów leśnych 

1. Cel krótkoterminowy: Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnej 

gospodarki leśnej 

a) Zamieszczanie w „Gazecie Ogrodzienieckiej” i na stronie internetowej informacji o 

zasadach racjonalnej gospodarki leśnej – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

IV. Cel długoterminowy: Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych 

1. Cel krótkoterminowy: Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki 

antropogeniczne 

a) Zamieszczanie w „Gazecie Ogrodzienieckiej” i na stronie internetowej informacji o 

zasadach racjonalnego wykorzystywania gleb – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

V. Cel długoterminowy: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

1. Cel krótkoterminowy: Prawidłowa eksploatacja złóż 

a) Nakładanie w decyzjach administracyjnych warunków, stosowania nowoczesnych 

technologii – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

VI. Cel. długoterminowy: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych 

oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania 
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1. Cel krótkoterminowy: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami do budynków Ogrodzieńcu – 

lata 2016 – 2019 

b) Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Fugasówka lata 2016 – 2019 

c) Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Podzamcze – lata 2016 – 2019 

d) Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków – zadanie ciągłe 

UMiG Ogrodzieniec 

e) Zamieszczanie w gazetach i na stronie internetowej informacji o sposobach 

oszczędzania wody i skutkach ekologicznych takich działań – zadanie ciągłe UMiG 

Ogrodzieniec 

VII. Cel. długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości 

powietrza oraz ograniczanie zużycia 

energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

1. Cel krótkoterminowy: Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM101, CO2 

pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła 

a) Likwidacja niskiej emisji w Gminie Ogrodzieniec poprzez montaż instalacji 

solarnych w budynkach odbiorców indywidualnych – lata 2016 - 2019 

b) Dotacja dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec do wymiany źródeł ciepła na mniej 

emisyjne – lata 2016 - 2019 

2. Cel krótkoterminowy: Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie 

Gminy Ogrodzieniec 

a) Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy 

Ogrodzieniec – lata 2016 - 2019 

b) Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów – lata 2016 - 2019 

c) Promocja działań przyczyniających się do wzrostu efektywności energetycznej 

obiektów – lata 2016 - 2019 

3. Cel krótkoterminowy: Ograniczanie emisji ze źródeł liniowych 

a) Remont dróg na terenie Gminy Ogrodzieniec – lata 2016 - 2020 

4. Cel krótkoterminowy:  Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w 

zakresie ochrony powietrza 

a) Informacje do „Gazety Ogrodzienieckiej” i na stronę internetową urzędu dotyczące 

oszczędzania energii – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 
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VIII. Cel. długoterminowy: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost 

wtórnego wykorzystania 

1. Cel krótkoterminowy: Minimalizacja ilości wytworzonych odpadów oraz 

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem 

a) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

IX. Cel. długoterminowy: Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest 

1. Cel krótkoterminowy: usunięcie jak największej ilości wyrobów zawierających 

azbest 

a) Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest – lata 2016 - 2019 

b) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych – lata 

2018 - 2019 

c) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych – lata 

2016 - 2019 

X. Cel. długoterminowy: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i 

środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących 

standardów 

1. Cel krótkoterminowy: Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 

a) Prowadzenie remontu nawierzchni istniejących odcinków dróg 

XI. Cel. długoterminowy: Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

1. Cel krótkoterminowy: Niekonfliktowa lokalizacja nowych źródeł pól 

elektromagnetycznych 

a) Preferowanie niskokwalifikowanych lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego – zadanie ciągłe 

XII. Cel. długoterminowy: Utrzymywanie niskiego poziomu ryzyka wystąpienia 

zagrożenia dla środowiska wynikającego z transportu materiałów 

niebezpiecznych 

1. Cel krótkoterminowy: Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w 

sytuacji wystąpienia awarii przemysłowych 

a) Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia awarii 

przemysłowej – zadanie ciągłe UMiG Ogrodzieniec 

 

 

Dokumentacja znajdująca się w Urzędzie jest  niekompletna i nieprzejrzysta, w 

związku z czym występują trudności w bieżącej realizacji sprawozdawczości. 

Dotyczą one w szczególności: 



 

 

124 
 

- problemów  w ustaleniu aktualnej ewidencji dróg (brak informacji na temat 

aktualności znalezionych ewidencji, braki ewidencyjne). Na ogólną liczbę dróg w 

gminie tylko nieliczne (46) zostały ujęte w wykazie dróg, którym nadano numer, co 

wskazuje na zaklasyfikowanie tych dróg do kategorii dróg publicznych. Pozostałe 

nieujęte drogi stanowią więc drogi wewnętrzne. 

Brak projektów na remonty i przebudowy dróg gminnych uniemożliwił złożenie 

wniosków na realizację tych inwestycji i dofinansowanie w ramach FUNDUSZU 

DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 

Brak dostępności do map ewidencyjnych z aktualnym przebiegiem granic 

ewidencyjnych pasa drogowego oraz uzbrojeniem terenu, co powoduje trudności  w 

zarządzaniu pasem drogowym np. wskazywanie położenia elementów infrastruktury 

drogowej oraz określania lokalizacji drzew w odniesieniu do granic pasa drogowego. 

Brak projektów organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych. 

Brak danych ewidencyjnych z zakresu rolnictwa, form ochrony przyrody niezbędnych 

do udzielenia informacji objętych ankietowaniem. 

Brak ewidencji wydanych decyzji na wycinkę drzew i nasadzeń kompensacyjnych, 

nieaktualna ewidencja sprawozdań podmiotów świadczących usługi w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Z powyższego wynika m.in. konieczność wykonania zaleceń kontroli oznakowania 

dróg, konieczność wykonania brakujących projektów organizacji ruchu dla dróg 

gminnych, przygotowania uchwały zaliczającej drogi gminne do kategorii drogi 

publicznej, konieczność przygotowania aktualizacji Projektu Założeń Zaopatrzenia 

Gminy w energię elektryczną, wodę oraz paliwa gazowe, konieczność uregulowania 

spraw dotyczących pozwoleń wodno-prawnych, konieczność wyjaśnienia spraw opłat 

z tytułu ograniczonej retencji. 

 

 

9.5. SPORT 

 

W 2018 roku dotacja przekazywana była błędnie. W wyniku nowych zasad 

naboru do konkursu pod nazwą „Rozwój sportu prowadzonego w określonej 

dyscyplinie sportu w 2019 r.” naprawiono sposób przekazywania dotacji. Zgodnie z 

uchwałą Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 listopada 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016 dotacja miała być przyznawana na upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży a dostawał ją Klub, w którym od 

2016 roku nie było dzieci ani młodzieży.  
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W 2019 roku Rada Miejska w Ogrodzieńcu Kadencji 2018-2023 podjęła 

Uchwałę Nr VII/45/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i 

trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ogrodzieniec 

oraz Uchwałę Nr VIII/62/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 

Gminy Ogrodzieniec.  

Na tej podstawie gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

własnych Gminy Ogrodzieniec w zakresie rozwoju sportu w 2019 r. – Zarządzenie Nr 

71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 14 marca 2019 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy 

Ogrodzieniec w zakresie rozwoju sportu. W konkursie pod nazwą „Rozwój sportu 

prowadzonego w określonej dyscyplinie sportu w 2019 r.” w dniu 4 kwietnia 2019 

roku została wybrana oferta Klubu Sportowego Giebło w wysokości 30 000,00 zł. 

 

Przygotowano raport roczny i sprawozdanie z działalności Orlika w 2018 roku 

oraz pracy „Lokalnego Animatora Sportu 2018” na Kompleksie sportowym „Moje 

Boisko ORLIK 2012” w Ogrodzieńcu. W dniu 17 czerwca 2018 roku odbył się 

ogólnopolski „Dzień Sportu” na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik w Ogrodzieńcu. 

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 

Polski Komitet Olimpijski.  

 

Mieszkanka naszej gminy Sandra Galas, uczennica szkoły podstawowej, została 

uhonorowana Nagrodą Burmistrza dla Sportowca w roku 2018. W roku 2017 i 2018 

odniosła sukcesy m.in. zajmując III miejsce w XXIII Ogólnopolskim Turnieju 

Minisiatkówki o Puchar Kinder+Sport oraz IV miejsce w XXIV Wojewódzkim Finale 

Minisiatkówki w kategorii czwórki dziewcząt. 

 

W czerwcu odbył się I Bieg o Puchar Prezesa KS Giebło pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

 

 

 

9.6.Usługi komunalne 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, jako jednostka budżetowa, 

istnieje od 1.01.2017r. i jest następcą prawnym samorządowego zakładu budżetowego, 

który został zlikwidowany z dniem 31.12.2016r.  na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXIX/222/2016 z dnia 28.09.2016r. 
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 Przedmiotem działalności Zakładu jest realizowanie zadań własnych Gminy w 

zakresie: 

        1.  Zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzanie ścieków. 

1. Prowadzenia i obsługi targowiska. 

2. Administrowania cmentarzy komunalnych. 

3. Utrzymania dróg, ulic, mostów i placów gminnych. 

4. Oświetlenia ulicznego. 

5. Wysypiska komunalnego. 

 

Sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne zostały przekazane ZGK w Ogrodzieńcu na 

podstawie decyzji w trwały zarząd. 

Na dzień 1.01.2018 r. 

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła: 73,4 km 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiadało: 98 % mieszkańców.   

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła: 31,7 km 

Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej: 917 

Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia (na podstawie 

ogólnej liczby sprzedanych m3 wody) wynosił: 66 % 

 

Na dzień  31.12.2018 r. 

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła: 73,4 km 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiadało: 98 % mieszkańców.   

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła: 31,7 km 

Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej: 928 
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Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia (na podstawie 

ogólnej liczby sprzedanych m3 wody) wynosił: 66 % 

Ze stacji zlewczej gminnej oczyszczalni ścieków korzystało 383 gospodarstw 

domowych (sołectwa) 

W 2018 roku doszło do 40 awarii sieci wodociągowej, w związku zaistniałymi 

awariami podjęto następujące decyzje: zmniejszenie ciśnienia w miarę możliwości 

technicznych jak również wymiana odcinków sieci, oraz do 8 awarii sieci 

kanalizacyjnej. Powodem awarii było zatkanie mechaniczne rur w związku 

zaistniałymi awariami podjęto następujące decyzje: wyczyszczono i przepłukano 

odcinki sieci. 

Zadania czekające na realizacje, zgodnie z planem modernizacji i wnioskami 

mieszkańców i radnych: 

Wodociągi z wykonanym projektem: 

-ul. Szkolna  Ogrodzieniec 

-ul. Edukacyjna Gieblo 

-ul. Sawickiej Ogrodzieniec 

-ul. Zachodnia Ryczów Kolonia 

-ul. Sienkiewicza Ogrodzieniec 

-ul. Widok Podzamcze 

Wodociągi nie posiadające projektu: 

-ul. Wodna Ogrodzieniec 

-ul. Łąki Kiełkowice – 2 odcinki 

-ul. Basztowa Ryczów. 
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Sieć wodociągowa na terenie Gminy wymaga stałego nadzoru i doinwestowania 

(wymiana starych i montaż dodatkowych zasuw, montaż urządzeń regulujących 

ciśnienie, remont ujęć wody, montaż urządzeń monitorujących pracę pomp, zakup i 

remont pomp). Wymagane jest również doposażenie Zakładu w mini koparkę 

gąsienicową i beczkę do wody pitnej. 

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy jak również Gminna oczyszczalnia wymagają 

stałej kontroli i konserwacji. Na dzień 31.12.2018 naprawy wymaga: prasa osadu, 

pompa osadu, dmuchawy, pompa ścieków dla przepompowni ul. Słowackiego. Na 

terenie miasta konieczne jest zaprojektowanie i budowa nowych odcinków sieci 

kanalizacyjnej m.in. dla osiedla ul. Piastowska. Niezbędnym jest także wykonanie 

kanalizacji dla sołectwa Fugasówka. Zakład wymaga doposażenia w: mini wuko na 

przyczepie transportowej, zadymiarkę, kamerę inspekcyjną. 

 

Do ZGK w Ogrodzieńcu w 2018 r. wpłynął 1wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej, który dotyczył sprawowanej przez gminę opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami 

 

Na terenie Gminy Ogrodzieniec znajduje się 1 nieczynne wysypisko odpadów. W 

ramach utrzymania nieczynnego wysypiska przy ul. Bzowskiej w Ogrodzieńcu  

wywozi się nagromadzone w studzienkach wody odciekowe w ramach podpisanej 

umowy z oczyszczalnią ścieków w Zawierciu i przeprowadza się niezbędne pomiary i 

badania: gazów składowiskowych, wód odciekowych, wód podziemnych, stateczności 

zboczy wysypiska. Wysypisko generuje corocznie koszty utrzymania jak również jest 

potencjalnym zagrożeniem poprzez rozwój np. owadów. 

 

Na dzień 31.12.2018 na terenie gminy Ogrodzieniec znajdowało się 1240 opraw 

oświetleniowych stanowiących własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A.W okresie 

od 1.01.2018 do 31.12.2018 dobudowano 12 opraw. Wymieniono 56 słupów 
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oświetleniowych w obrębie osiedla domów jednorodzinnych w Ogrodzieńcu oraz 5 na 

ul. Zamkowej w Podzamczu. 

Zasadnym jest wymiana pozostałych opraw na terenie Gminy co wpłynie korzystnie 

na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg jak również pozwoli ograniczyć 

koszty związane z utrzymaniem oświetlenia. 

 

Na terenie Gminy Ogrodzieniec znajdują się 2 Cmentarze Komunalne:  

- Cmentarz w Ogrodzieńcu zajmuje powierzchnie 1,4 ha na którym znajduje się Dom 

Przedpogrzebowy. 

- Cmentarz w Ryczowie zajmuje powierzchnię 1,00 ha. 

 

Administracja Cmentarzami Komunalnymi w Ogrodzieńcu i Ryczowie polega na  

nadzorowaniu pochówków ale też na ekshumacjach, kopaniu i murowaniu miejsc 

grzebalnych czy bieżącym utrzymaniu cmentarzy (pielęgnacja zieleni i utrzymywanie 

czystości). 

Dom Przedpogrzebowy wymaga kompleksowej naprawy (odnowy pokrycia 

dachowego, elewacji zewnętrznej i malowania wewnątrz). Cmentarz w Ogrodzieńcu 

na dzień 31.12.2019 wymagał pilnej aktualizacji planu zagospodarowania jak również, 

w związku z zapełnieniem sektora, budowy chodnika.  

Sieć dróg gminnych wymaga stałego nadzoru i corocznie kosztownej naprawy. Część 

dróg nie posiada nawierzchni asfaltowej, natomiast większość asfaltowych nie posiada 

odpowiedniej podbudowy co skutkuje powstawaniem ubytków. 

Zakład zajmuje się również utrzymaniem terenów zielonych i zapewnieniem szeroko 

rozumianej estetyki terenu gminy. W tym zakresie potrzeby są następujące: 

- rewitalizacja terenu ośrodka Krępa 

-zagospodarowanie terenu obok ronda w Ogrodzieńcu, 
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-zmiana zagospodarowania Placu Jurajskiego w Podzamczu, 

-zmiana zagospodarowania Placu Wolności w Ogrodzieńcu, 

- odnowienie rzeźby św. Jana w Ogrodzieńcu, 

-uruchomienie fontanny przed Domem Kultury. 

Niezbędne jest również doposażenie Zakładu w sprzęt do pielęgnacji zieleni. 

Pracujące obecnie narzędzia mają przeciętnie 10-15 lat. 

 

Wszystkie opisane wyżej potrzeby z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, cmentarzy, 

dróg, zieleni są obecnie na etapie bądź konsultacji, projektów jak również 

wykonawstwa.
 

Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt” 

W 2018 oddano do SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ZAWIERCIU oddano: 

- kot – 12 szt 

- pies – 26 szt 

-dzikie zwierzę – 14 szt ( żywe: sarna – 5 szt, puszczyk – 1 szt. Martwe – sarna-5sz, 

pies – 1 szt, dzik – 1 szt ) 

- sterylizacja kotów – 6 szt 

Koszt – 61 320, 96 zł. 

Na rzecz dokarmiania dzikich kotów Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

w okresie zimowym zakupił ok. 70 kg suchej karmy .  

 

 

10. ORGANIZACJE 

 

Program współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 został 

przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XLIV/334/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w 

sprawie „Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi 
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oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

Projekt Programu był przedmiotem konsultacji społecznych, w trakcie których nie 

zgłoszono żadnych uwag. Na realizację Programu przeznaczono kwotę 30 000,00 zł. 

 

W ramach w/w programu współpraca finansowa polegała na zleceniu przez 

Gminę Ogrodzieniec realizacji zadania organizacji pozarządowej poprzez powierzenie 

wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. W 

trybie konkursu gmina zleciła realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu Klubowi Sportowemu Giebło. Wartość 

dotacji wyniosła 30 000,00 zł. Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100%. 

Współpraca pozafinansowa polegała na współorganizacji wydarzeń, obchodów, 

jubileuszy, materiałach filmowo-internetowych, tekstowych materiałach 

informacyjno-promocyjnych, druku plakatów i zaproszeń, statuetek, przekazywaniu 

gminnych gadżetów, pucharów na turnieje pod Patronatem Burmistrza np.: V Turniej 

Halowej Piłki Nożnej OSP, V Turniej Tenisa Stołowego Strażaków Ochotników w 

trzech kategoriach: juniorzy, kobiety, seniorzy, I Bieg o Puchar Prezesa KS Giebło 

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Miejsko-Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. 

Stan organizacji w Gminie Ogrodzieniec od kilku lat kształtuje się na poziomie 30 

(Ochotnicze Straże Pożarne, Klub Sportowy Giebło, Lokalna Organizacja Społeczna, 

Orkiestry Dęte, Mażoretki „Fantazja”, Zespoły ludowe i śpiewacze, Chór, Koła: 

Pszczelarzy, Wędkarzy, Emerytów, Łowieckie, Fundacja „Stara Szkoła”, inne).  

W 2018 roku ilość organizacji wzrosła o 2 kolejne – zarejestrowały się 2 nowe Koła 

Gospodyń Wiejskich. 

 

11 grudnia 2018 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

Anny Pilarczyk-Sprycha zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielkami 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biura Powiatowego w Zawierciu 

w osobach Zastępcy Kierownika pani Barbary Laskowskiej oraz Pełnomocnika ds. 

Kół Gospodyń Wiejskich pani Doroty Dudziuk. Tematem spotkania była rejestracja 

Kół Gospodyń Wiejskich oraz nowe możliwości wsparcia na działalność statutową dla 

KGW i mieszkańców sołectw w świetle nowej ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

kołach gospodyń wiejskich. Do końca 2018 roku zarejestrowały się 2 KGW na 10 

sołectw. Koła powstały w Gulzowie i Żelazku. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2017 zostało przedstawione Radzie Miejskiej. 

W październiku 2018 roku został przyjęty przez Radę Miejską Program współpracy 

Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
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Gmina Ogrodzieniec jest członkiem następujących organizacji:  

– Związek Gmin Jurajskich  

– Śląska Organizacja Turystyczna  

– Śląski Związek Gmin i Powiatów  

– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perła Jury  

  

W ramach ponoszonych kosztów na składki członkowskie, gmina korzysta z udziału 

tychże organizacji w targach turystycznych, gdzie udostępniane są materiały 

promocyjne, zwłaszcza za pośrednictwem Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiej 

Organizacji Turystycznej. Nasza gmina promowana jest w wydawnictwach oraz 

materiałach promocyjnych tychże stowarzyszeń. ZGJ chętnie wspiera gminę 

bezpłatnymi wydawnictwami o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Pracownicy urzędu korzystają z tematycznych szkoleń i spotkań organizowanych 

przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego.  

Jednostki, organizacje i mieszkańcy korzystają z konkursów ogłaszanych przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perła Jury. 

Władze gminy uczestniczą w posiedzeniach zarządów, walnych zgromadzeniach 

stowarzyszeń, na których podejmowane są decyzje dotyczące planów oraz 

finansowania zadań na kolejne lata, zatwierdzane sprawozdania za dany rok 

 

 

 

11.  REALIZACJA INNYCH ZADAŃ SPOŁECZNYCH 

 

11.1 Promocja i wydarzenia 

 

W 2018 roku w gminie po raz kolejny odbyły się liczne imprezy, konkursy  

i wydarzenia kulturalne, patriotyczne itp.: Orszak Trzech Króli w Kiełkowicach, Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, Rocznica Pacyfikacji 

Ryczowa, Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych, Jarmark 

Wielkanocny, Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminny 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza na Orliku, Obchody Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka w Ogrodzieńcu, Gulzowie, 

Kiełkowicach i Podzamczu, Dzień Otwartej Remizy w Kiełkowicach, 

Międzynarodowy Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza – Najazd 

Barbarzyńców, Pokazy Rycerskie, Podróż z Gandalfem, Ave Cezar, Wrota Czasu, 

Międzynarodowy Turniej Rycerski, Lisowszczycy, Niedziela z Przewodnikiem, 

Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej: „Najciekawszy gadżet w barwach narodowych”, 

Jurajskie Granie i Śpiewanie, Przegląd małych form teatralnych „Baśniogród”, 

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Święto Gminy Ogrodzieniec, Noc w 
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Bibliotece, Narodowe Czytanie, Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 

Listopada – Piknik militarno-muzyczny - impreza z okazji 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, Konkurs na: Najpiękniejsze ozdoby choinkowe 

(łańcuchy, bombki, aniołki), Konkurs malarsko-rysunkowy na przedstawienie sceny 

Bożego Narodzenia, Jarmark Bożonarodzeniowy, Zakończenie Roku 2018. 

 

Po raz pierwszy miały miejsce lub gmina była gospodarzem wydarzeń: 

Diecezjalno – Powiatowo – Gminne Święto Plonów, Juromania – finał Święta Szlaku 

Orlich Gniazd, I Bieg o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Giebło, Ubierzmy 

Wspólnie Choinkę. W akcji zainicjowanej przez Panią Burmistrz ubrano kilkanaście 

choinek świątecznych. Drzewka ubierane były we wszystkich miejscowościach: 

Mokrus, Ogrodzieniec Plac Piłsudskiego, Ryczów-Kolonia, Ogrodzieniec Bloki, 

Józefów, Cementownia, Markowizna, Giebło-Kolonia, Gulzów, Fugasówka, 

Podzamcze, Kiełkowice, Żelazko, Giebło, Ryczów i Śrubarnia. Mieszkańcy 

własnoręcznie przygotowali ozdoby choinkowe, którymi zdobili drzewka w swoich 

społecznościach. Było też wspólne śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem. 

 

Jubileusze: 100-lecie Szkoły Podstawowej w Gieble, Jubileusz 90 lat OSP 

Giebło oraz Jubileusz 50 lat OSP Gulzów oraz współudział w opracowaniu 

wydawnictwa „100 lat Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zawierciańskiego”. 

 

Gmina Ogrodzieniec współpracuje oraz utrzymuje stały kontakt z trzema 

gminami zagranicznymi: Bogács – od 1994 (Węgry), Spišské Podhradie – od 1998 

(Słowacja), Melissano – od 2000 (Włochy). Kontakty z dwoma miastami: Groß-

Bieberau (Niemcy – od 2001), Forbach (Niemcy – od 2002) w ostatnim czasie są 

sporadyczne. W 2016 roku gmina podjęła kontakty z miastem Lavis (Włochy). 

 

Przy współpracy z wszystkimi jednostkami w gminie opracowywane było 

gminne kalendarium wydarzeń z przeznaczeniem do publikacji w Gazecie 

Ogrodzienieckiej oraz na gminnej stronie internetowej www.ogrodzieniec.pl. 

Dodatkowo w ramach kalendarium uwzględniono terminarz opłat i podatków na rok 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogrodzieniec.pl/


 

 

134 
 

12.BEZPIECZEŃSTWO 

 

12.1. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Samorząd w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje 

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i mienia 

mieszkańców gminy i miasta jest priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym 

wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, 

wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej  jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.  

 

Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

- OSP Ogrodzieniec,  

- OSP Ryczów,  

- OSP Giebło, 

- OSP Podzamcze, 

- OSP Ryczów-Kolonia, 

- OSP Mokrus, 

- OSP Gulzów, 

- OSP Kiełkowice 

w tym 3 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.  

1. Liczba członków zwyczajnych 295, w tym mężczyzn 227, kobiet 68. 

Liczba członków honorowych 60, wspierających 14. 

Liczba członków razem 369, w tym mężczyzn 292, kobiet 77. 

Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 122, w tym mężczyzn 109, kobiet 13. 

2. Liczba KDP 3 

Przy wszystkich jednostkach OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczą 

razem 33 członków, w tym chłopców 22, dziewcząt 11. 

Udział członków MDP w obozach w kraju: 6, w tym chłopców 6, dziewcząt 0. 

Przy OSP działają 2 orkiestry, w których łączna liczba muzyków wynosi 45. 
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Tabela nr 1. Dane jednostek OSP 

 

Lp. Jednostka OSP 
Ilość 

członków 
Pojazdy 

1. Ogrodzieniec 37  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN rok produkcji 

2018 

 Pojazd ratowniczy marki Mitsubishi L200 rok produkcji 2012     

 Pojazd marki Czterokołowiec Suzuki typu LT-A450XK9 wraz z 

przyczepą lekką marki Wiola typ W-600,  rok produkcji 2009       

 Samochód specjalny pożarniczy STAR 266 rok produkcji 1983       

2. Giebło 39  Pojazd Specjalny-strażacki Opel Movano rok produkcji 2016 

 STAR P224 rok produkcji 1987   

3. Podzamcze 28  Pojazd Specjalny-strażacki Opel Movano rok produkcji 2016 

4. Ryczów 42  Samochód specjalny pożarniczy STAR 266 rok produkcji 1977 

 Pojazd Specjalny-strażacki Renault Trafic rok produkcji 2013 

 Pojazd specjalny-strażacki Nissan Terrano rok produkcji 2004 

 

5. Ryczów-Kolonia 36  Samochód specjalny pożarniczy JELCZ 004M-GBA 6/32 rok 

produkcji:  1991  

 Samochód specjalny pożarniczy Ford  rok produkcji 2001        

6. Gulzów 36  Pojazd Specjalny-strażacki Opel Movano rok produkcji 2016 

 Pojazd Specjalny-strażacki Volkswagen Caravelle CL 

Transporter T4 rok produkcji 1996 

7. Kiełkowice 38  Samochód osobowy  AUDI 80 rok produkcji 1991       

 Samochód specjalny pożarniczy STAR 200 rok produkcji 1988 

8. Mokrus 11  Samochód specjalny pożarniczy FS Lublin Żuk rok produkcji:  

1988      

 Pojazd Specjalny-strażacki Volkswagen Caravelle CL 

Transporter T4 rok produkcji 1996 

 Samochód specjalny pożarniczy STAR 200 rok produkcji 1976 

 

 

 

 

 

W 2018r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 151zdarzeń. 

 

OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe 

 

Razem wyjazdów 

 

 

Ogrodzieniec 23 54 7 84 

Giebło 5 5 1 11 

Podzamcze 1 1 0 2 

Ryczów 8 12 0 20 

Ryczów-Kolonia 3 2 1 6 

Gulzów 1 2 0 3 

Kiełkowice 7 12 2 21 

Mokrus 0 4 0 4 
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2.Udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP:  

 

 

 

 

3.Szkolenie w OSP:  

   
Liczba 

wyszkolonych 

Liczba wyszkolonych w 

roku sprawozdawczym 

Do przeszkolenia 

zgodnie z normatywem 

JOT 

Dowódcy OSP 41 14 10 

Naczelnicy OSP 25 9 4 

Strażacy ratownicy OSP 131 6 13 

Kierowcy konserwatorzy 

sprzętu ratowniczego 
21 0 11 

Z zakresu ratownictwa 

technicznego 
88 7 12 

Z zakresu ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego 
2 0 0 

Z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 
38 8 21 

Z zakresu działań 

przeciwpowodziowych 
11 2 2 

Z zakresu ratownictwa wodnego 6 0 0 

Sternicy motorowodni 2 0 0 

Płetwonurkowie 0 0 0 

Nurkowie 0 0 0 

Z zakresu współpracy z LPR 24 0 14 

Z zakresu ratownictwa 

wysokościowego 
9 0 4 

Z zakresu ratownictwa 

poszukiwawczo-ratowniczego 
11 0 4 

Pilarze do drewna 42 0 10 

Pilarze do stali i betonu 22 0 12 

  
Liczba 

wyszkolonych 

Liczba wyszkolonych w 

roku sprawozdawczym 

Do przeszkolenia 

zgodnie z potrzebami 

OSP 

Członkowie MDP 7 5 17 

Dowódcy MDP 1 1 7 

Zawody 
Liczba 

OSP uczestników sekcji męskich sekcji kobiecych 

OSP wg regulaminu krajowego 8 77 8 1 

OSP wg regulaminu CTIF 0 0 0 0 

MDP wg regulaminu CTIF 0 0 0 0 
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4. Liczba samochodów pożarniczych: 19, w tym ciężkich 1, średnich 7, lekkich 

11. Liczba samochodów specjalnych i innych: 6. 

 

Na terenie Gminy Ogrodzieniec od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wystąpiło 151, 

zdarzeń, w tym 37 pożarów, 70 miejscowych zagrożeń, 12 fałszywych alarmów oraz 

3 zabezpieczeń.  

Jednostki OSP zabezpieczały imprezy kulturalno-rekreacyjne na terenie Gminy 

Ogrodzieniec pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego tj.:  

• Święto Gminy Ogrodzieniec, 

• Wyścig rowerów górskich służb mundurowych, 

• Zabezpieczenie imprezy masowej JUROMANIA, 

Jednostki OSP z terenu gminy uczestniczyły w zawodach sportowo-pożarniczych na 

szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Ponadto delegacje oraz poczty sztandarowe jednostek OSP uczestniczyły w różnych 

uroczystościach w tym w kościelnych, państwowych i strażackich tj. Święto 

Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości 11 Listopada w tym roku połączone z 100-

leciem odzyskania niepodległości oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka.  

W miejscowości Kąty Rybackie odbył się obóz strażacki MDP organizowany przez 

Oddział Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach. Ze szkolenia i wypoczynku 

korzystało 6 członków MDP w wieku 10-17 lat. Większość zajęć organizowana była 

w terenie. Przyswojona przez obozowiczów wiedza sprawdzana była w praktycznych 

ćwiczeniach.  

W roku 2018 jednostki OSP z terenu gminy zarówno włączone do KSRG jak i spoza 

były dofinansowane z budżetu państwa. W ramach tych środków przyznano 

dofinansowanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” z 

przeznaczeniem na - sprzęt transportowy – OSP Ogrodzieniec – średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy. 

W roku 2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu zakupiła ciężki samochód 

ratowniczo – gaśniczy przy współudziale gminnych środków finansowych, 
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dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz ze środków własnych z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

Zadania powyższe mogły być wykonane poprzez przyjęcie i realizację uchwał Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu, która na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy przyznała 

środki finansowe dla jednostki. 

Gmina Ogrodzieniec stara się pozyskiwać również zewnętrzne środki finansowe na 

doposażenie i modernizację jednostek. W 2018r. zakupiono w ramach uzyskanego 

dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości sprzęt o wartości 54.400 zł. z czego dofinansowanie to aż 53.856 zł. 

– czyli 99%.  

W skład zakupów weszły: 4 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską 

ortopedyczną i szynami Kramera oraz 3 defibrylatory.  

Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też 

do zwiększenia skuteczności strażaków ochotników oraz poszerzy możliwość 

działania jednostek OSP.  
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12.2.Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe 

 

Biuro bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego realizuje zadania z zakresu 

bezpieczeństwa i obrony cywilnej. 

 

W 2018 roku oprócz zadań planowanych do realizacji, wykonano: 

Utworzono Formację Obrony Cywilnej w Gminie na bazie jednostek OSP i 

jednostek organizacyjnych gminy): 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu, Formacja Obrony Cywilnej – 

Ratownictwa Poszukiwawczo – Wysokościowego, 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 

Przeciwpowodziowa, 

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 

Porządkowo – Ochronna, 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 

Ochrony Obiektów i Zabytków, 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 

Chemiczna, 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach, Formacja Obrony Cywilnej – 

Drużyna Zootechniczna, 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii, Formacja Obrony Cywilnej – 

Drużyna Kwatermistrzowska, 

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie, Formacja Obrony Cywilnej – Drużyna 

Kwatermistrzowska (żywnościowa), 

9) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Formacja Obrony Cywilnej – 

Drużyna Budowlana – Sekcja usuwania awarii i remontu sieci wodno – 

kanalizacyjnej, 

10)  Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Formacje Obrony Cywilnej Drużyna 

Wykrywania i Alarmowania, Drużyna Kwatermistrzowska. 

 

W ramach formacji każda jednostka realizuje poszczególne zadania specjalistyczne.  

Przeprowadzono 11 akcji neutralizacji i likwidacji Barszczu Sosnowskiego.  

Wykonano czyszczenie zatoru ( z gałęzi napływowych) w tunelu przepływowym w 

nasypie kolejowym w miejscowości Fugasówka na rzece Maślenica.  
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13. Kultura 

13.1. Najważniejsze zadania zrealizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek 

Kultury w Ogrodzieńcu  

 

 

STYCZEŃ 

06.01.2018   

Orszak Trzech Króli w Kiełkowicach z udziałem Zespołu Echo z Ogrodzieńca. 

11.01.2018  

Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Wybrane 

zagadnienia z prawa spadkowego” poprowadziła mgr Martyna Kucharska – Staszel.  

13.01.2018  

V Koncert Noworoczny – X lecie Zespołu Mażoretek „Fantazja”w Ogrodzieńcu. 

W programie: jubileuszowy występ Zespołu Mażoretek „Fantazja”, występ dzieci 

uczestniczących w zajęciach muzyczno – baletowych, występ Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej.  

 

 

 

 

20.01.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Życie w głębinach – 

osobliwości podwodnego świata” poprowadził dr Jacek Francikowski.  

25.01.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Najpiękniejsze 

teatry i filharmonie świata” poprowadził tenor Oskar Jasiński.  

26.01.2018  
Koncert kolęd „Hej! Kolęda”. W programie występ: Seniorów, Zespołu Echo wraz z 

sekcją literacką, dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęciach nauki gry na 

instrumentach muzycznych, dzieci uczęszczających na zajęcia Studia Wyobraźni. 

 

„Ferie zimowe  z Kulturą” 29.01.2018-11.02.2018 
Ferie zimowe w Gminie Ogrodzieniec w roku 2018 odbywały się w następujących 

dniach 29.01. – 11.02.2018r. W związku z zimową przerwą Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zorganizował dla dzieci i młodzieży zajęcia pod 

hasłem „Ferie zimowe z Domem Kultury 2018”. Program zajęć został przygotowany 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dla młodzieży. Zajęcia były 

ogólnodostępne i bezpłatne.  Wycieczka autokarowa zorganizowana do 

ZATORLANDU Parku Św. Mikołaja w Zatorze była jedyną płatną atrakcją dla dzieci 

(45,00 zł). Zajęcia odbywały się w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ogrodzieńcu. Program podzielony był na kilka grup tematycznych: zajęcia ruchowe, 
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plastyczne, muzyczno – teatralne, dziennikarskie, gry logiczne, seanse filmowe. Tak 

przygotowana oferta była atrakcyjną alternatywą spędzania wolnego czasu.  

Szczegółowy plan w Załączniku nr 1. 

 

LUTY  

01.02.2018  
Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ogrodzieńcu i pasjonatów  

podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika. 

08.02.2018  
Warsztaty dla studentów Uniwersytetów Dziecięcych zorganizowanych przez Wyższą 

Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Warsztaty pt. „Sekretne życie ślimaków” 

poprowadził Maciej Kupczak. Przyrodnik, od 5 lat współpracujący z Uniwersytetami 

Dziecięcymi WSB  (prowadził m.in wykłady o motylach oraz o straszykach i 

patyczakach).  

08.02.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Czytanie  

jako umiejętność człowieka. Tylko człowieka” poprowadziła  prof. E. Rostańska.  

17.02.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „O zorzy polarnej, 

szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy” poprowadził prof. Andrzej 

Katunin.   

17.02.2018  
Koncert Walentynkowy ALL YOU NEED IS LOVE w wykonaniu Kaśki Sochackiej. 

 

22.02.2018  

Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Molekuła  

życia” poprowadziła Katarzyna Fibich.  

 

MARZEC  

02.03.2018  

Spotkanie w ramach Kawiarenki Podróżnika. Spotkanie, którego tematem była Birma 

poprowadziła pani Lidia Białas, aktywna członkini UTW w Łazach. 

08.03.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Żywa kultura 

Indii” poprowadził mgr inż. Włodzimierz Musiał. 

08.03.2018  
Spotkanie integracyjne dla zespołów działających przy MGOK w Ogrodzieńcu: 

Zespół Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki z Ryczowa, ZF Wrzos z Ryczowa 

Kolonii oraz słuchacze UTW w Ogrodzieńcu. 

10.03.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Każde dziecko  

może zostać Ekoludkiem – ochrona środowiska dla najmłodszych” poprowadziła  

mgr Małgorzata Małecka – Tomala.  

15.03.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Niezwykłe  
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kobiety – wybitne monarchinie na tronie polskim” poprowadził  mgr Sławomir 

Kaczor.  

 

Od marca 2018r. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu we współpracy 

z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pod nazwą „Jak nie my to 

kto?”. Celem projektu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich 

zastosowań wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nad którymi opiekę 

merytoryczną sprawuje Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. W ramach projektu w 

MGOK w Ogrodzieńcu odbywają się wykłady oraz warsztaty, organizowane są liczne 

eventy oraz wyjazdy, w których aktywnie uczestniczą seniorzy.  

22.03.2018  
Wykład w ramach projektu „Jak nie my, to kto?”  pt. „Stres nasz wróg, czy 

sprzymierzeniec” poprowadził dr Jacek Francikowski. 

25.03.2018  
 IV Jarmark Wielkanocny na Placu Piłsudskiego (10.00 – 16.00) 

W programie Jarmarku m.in.  

12.00 – WARSZTATY WIELKANOCNE połączone z konkursem wielkanocnym  

13.00 – degustacja bab wielkanocnych – Piekarnia PODPŁOMYK z Giebła  

13.30 – występ zespołu MALWINKI ze SP w Gieble 

14.00 – degustacja wielkanocnego żurku – ZAMEK Sp. z o.o.  

ok. 14.45 – rozstrzygnięcie plastycznego konkursu wielkanocnego  

15.00 – recital ANDRZEJA KAIMA „Powróćmy jak za dawnych lat” 

- stoiska z rękodziełem, upominkami, biżuterią, dekoracjami, ozdobami z decoupage 

- oscypek z grilla i inne góralskie specjały 

- miód od miejscowych pszczelarzy 

- pstrąg wędzony, swojskie wędliny 

- świąteczne wypieki: baby, mazurki 

- ozdoby drewniane  

- SWOJSKIE JAJA Z KWAŚNIOWA 

- NOWOŚĆ! Biżuteria ze strusich piór 

- zabawy i konkursy dla dzieci ze strażakami OSP Ogrodzieniec 

 

KWIECIEŃ 

11.04.2018  

Wernisaż wystaw „Przetrwalniki” Anny Kuśpiel i „Złota Pięćdziesiątka” sekcji 

artystycznej działającej przy MGOK w Ogrodzieńcu. Prace można było oglądać do 

30 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. 

12.04.2018  

Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Bieszczady. 

Kraina bezkresnych połonin” wygłosił dr inż. Sebastian R. Bielak.  

14.04.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Dolina Biebrzy. 

Ostatnie dzikie mokradła Europy”. Spotkanie poprowadził dr inż. Sebastian R. Bielak.  

19.04.2018  
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Wykład w ramach projektu „Jak nie my, to kto?” pt. „Nie dać się chorobie – kilka słów 

o odporności”. Prelekcję poprowadził dr Armand Cholewka. 

19.04.2018 
Otwarcie wystawy malarstwa pt. „KALEJDOSKOP” artystów Grupy Art-B działającej 

przy Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. 

20.04.2018  
Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu oraz 

pasjonatów podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika. Tematem spotkania był  

Lwów. 

26.04.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Fitoterapia w 

chorobach układu pokarmowego, w pasożytach jelitowych i alergiach”. Prelekcje 

poprowadziła Lucyna Lalik 

 

MAJ 

02.05.2018  
NUTY DLA NIEPODLEGŁEJ – koncert patriotyczny wspólne śpiewanie piosenek, 

pieśni patriotycznych i żołnierskich. 

03.05.2018  
Święto Konstytucji 3 Maja Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele 

Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, po nabożeństwie przemarsz 

na Cmentarz Komunalny i uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych. 

05.05.2018  
Udział zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca w XXI Przeglądzie Zespołów Artystycznych 

w Jaworznie. 

10.05.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Medycyna  

holistyczna pod lupą”. Prelekcję poprowadził mgr Marcin Ważny – fizjoterapeuta i 

trener personalny znanych koszykarzy.  

11.05.2018  
Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu oraz  

pasjonatów podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika. Tematem prelekcji była 

Ukraina.   

17.05.2018  
Prelekcja w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” realizowany przy współpracy 

z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej pt. „Salon kulturalny Oskara Jasińskiego – 

muzyka, sztuka, kultura”. 

18- 20.05.2018 
 Udział Zespołu Mażoretek „Fantazja” grupa seniorek, juniorek i kadetek w 

Jubileuszowych XX Mistrzostwach Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek 

Polskich w Kędzierzynie – Koźlu. Zespół Mażoretek Fantazja wywalczył sześć  

medali: 

Tytuł I vice mistrza Polski w kategorii duo/trio 2xbaton seniorki dla Klaudii Jeziak i 

Aleksandry Brzozowskiej 

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii duo/trio baton seniorki dla Oliwii Miśty, 

Klaudii Jeziak i Aleksandry Brzozowskiej 
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Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii solo 2xbaton seniorki dla Kingi  Machelskiej 

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii mini mix seniorki 

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii miniformacja 2xbaton seniorki 

Tytuł II vice mistrza Polski w kategorii mix seniorki. 

19.05.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Nauka i sport –  

to jest to” poprowadził dr hab. Armand Cholewka. 

23.05.2018  
W ramach projektu „Jak nie my, to kto?” realizowany we współpracy z Akademią 

WSB w Dąbrowie Górniczej odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Sięgnij z nami do 

korzeni. Historia Ogrodzieńca”. 

24.05.2018  
 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Tajemnice  

mitologii polskiej” poprowadził Marcin Lieber.  

25.05.2018  
W ramach projektu „Jak nie my, to kto?” w MGOK w Ogrodzieńcu odbyły się 

warsztaty z Jogi Śmiechu, zajęcia poprowadziły Alicja Świszcz i Justyna Brzezińska. 

29.05.2018  

Udział sekcji literackiej (nazwanej na potrzeby przeglądu „Wesoła Ferajna”) 

działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu w III Bytomskim 

Przeglądzie Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Panie pod kierunkiem Marianny Guzik zaprezentowały skecz „Swojskie klimaty”. 

 

CZERWIEC 

01.06.2018  
Festyn Rodzinny z Bobem Budownicznym 

W programie występy z dedykacją dla mam i dzieci: Studio Wyobraźni, Zespół Echo, 

Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Mażoretek Fantazja w Ogrodzieńcu, dzieci z sekcji 

muzyczno – baletowej. Dodatkowe atrakcje: dmuchańce.  

07.06.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Jak prawidłowo 

przechowywać żywność”. Prelekcję poprowadziła Agnieszka Budek dietetyk 

kliniczny. 

08.06.2018  
Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu oraz 

pasjonatów podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika.  

09.06.2018  

Wykład dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Wynalazki i 

odkrycia, które zmieniły dzieje ludzkości” poprowadził dr inż. Łukasz Wróblewski. 

09.06.2018  

Udział sekcji baletowej działającej przy MGOK w Ogrodzieńcu w VII 

Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders Cheermania 2018 w Zabrzu.  

W kategorii PeeWee Jazz Small dziewczęta z sekcji baletowej zdobyły I miejsce.  

12.06.2018  
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W ramach projektu realizowanego przez MGOK przy współpracy z Akademią WSB  

w Dąbrowie Górniczej pn. „Jak nie My, to kto?”  odbyły się warsztaty z 

wykorzystaniem systemu klocków LEGO oraz robotów DashDot pt. „ Laboratorium 

programowania robotów dla seniorów”. 

15.06.2018  

Występ Zespołu  Mażoretek „Fantazja” grupa kadetek podczas Pikniku Integracyjnego 

„Pokonać Bariery” organizowany przez Zespół Szkół i Placówek im. M. 

Grzegorzewskiej w Zawierciu.  

15.06.2018  
Koncert Galowy dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne w MGOK 

w Ogrodzieńcu: sekcja pianina, gitary i skrzypiec. Na zakończenie koncertu, mini 

recital w wykonaniu Jakuba Dyczki (pianino) oraz Wiktorii Szostak (skrzypce).  

16.06.2018  
Uroczystość zakończenia IV roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu  

Dziecięcego w Ogrodzieńcu. Wykład kończący tę edycję pt. „How do you do”  

poprowadziła Monika Sklorz.   

19.06.2018  
W ramach projektu :Jak nie My, to kto?”, warsztaty popularnonaukowe pt. „Senior w 

świecie finansów” poprowadziła mgr Agnieszka Żarecka. Dla wszystkich 

przygotowana została dodatkowa atrakcja – wystawa plastyczna uczniów Polskiej 

Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Preston w Wielkiej Brytanii   

20.06.2018  

Spotkanie integracyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu 

w Ośrodku Wypoczynkowym „KRĘPA” w Ogrodzieńcu.  

21.06.2018  
Uroczystość zakończenia VI roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Ogrodzieńcu. Wykład pani Agnieszki Płazak dotyczący praw pacjenta 

zakończył studencki rok nauki. 

22.06.2018  
Spektakl teatralny w wykonaniu dzieci uczęszczającej na zajęcia muzyczno – teatralne 

STUDIO WYOBRAŹNI pt. „Śnieżka”.  

22.06.2018  
Całodniowy wyjazd do Warszawy pod nazwą „Międzypokoleniowy Pociąg do Nauki” 

grupy osób z Ogrodzieńca biorąca udział w projekcie "Jak nie My, to kto"  razem ze 

100 słuchaczami z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

23.06.2018  
Udział Zespołu Echo w XV Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych 

w Preczowie. 

23.06.2018  
 Występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu grupa seniorek podczas 

45 – lecia Orkiestry Dętej OSP Dzwono – Sierbowice.  

 28.06.2018  
W ramach projektu „Jak nie My, to kto?” wykład z dziedziny transportu pt. „Kolej  

żelazna – historia i perspektywy” wygłosił prof. dr hab. Marek Sitarz. Wykład był 

połączony z wystawą „Historia kolejnictwa na świecie” obejmująca kolekcję 

numizmatów i miniatury parowozów.  
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28.06.2018  
Udział grupy słuchaczy UTW z Ogrodzieńca w inauguracji Letniej Akademii Seniora 

w Dąbrowie Górniczej. Tego dnia odbył się również audyt projektu „Jak nie My, to 

kto?” prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na spotkaniu 

na ręce koordynatorów UTW oraz przedstawicieli Rady UTW z poszczególnych 

uniwersytetów przekazano listy gratulacyjne od Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – J. Gowina. Na koniec odbył się recital Oskara Jasińskiego.   

LIPIEC 
W związku z remontem w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ogrodzieńcu program zajęć wakacyjnych został skonstruowany w sposób nie 

zagrażający uczestnikom oraz uwzględniając propozycję innych instytucji, aby dzieci i 

młodzież mogła w pełni skorzystać z przygotowanych propozycji. W programie zajęć 

wakacyjnych znajdowały się takie pozycje jak: zajęcia plastyczne, muzyczno – 

rytmiczne, dziennikarskie, historyczne, wszystkie pozycje nawiązujące do obchodów 

100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Załącznik nr 2.  

 

05.07.2018  

Wykład w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pt. „Suma wszystkich strachów: 

terroryści, wirusy, fake news i inne zagrożenia asymetryczne w XXI wieku”, 

który poprowadziła dr Paulina Polko.  

05–08.07.2018  

Udział Zespołu Mażoretek „Fantazja” w XV Mistrzostwach Europy Mażoretek Praga 

2018.   

08.07.2018  
Koncert na Miasteczku pn. „Wakacyjne niedzielne audycje muzyczne Andrzej  

Kaim i goście”. W programie: m.in. strofki na głos i gitarę, ballady i poezja  

śpiewana, muzyka klasyczna.  

12.07.2018  

Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pt. „Senior w świecie przepisów” 

poprowadziła mgr Martyna Kucharska – Staszel. 

15.07.2018  
Koncert na Miasteczku pn. „Wakacyjne niedzielne audycje muzyczne Andrzej Kaim i 

goście”. W programie: m.in. strofki na głos i gitarę, ballady i poezja śpiewana, muzyka 

klasyczna.  

 

22.07.2018  
Jurajskie Granie i Śpiewanie. Podczas biesiady muzycznej zaprezentowały się zespoły: 

Echo z Ogrodzieńca, Seniorzy, Ryczowianki z Ryczowa, Zespół Folklorystyczny 

„Wrzos” z Ryczowa Kolonii, Bzowianki, Karlinianki, Zespół „Tęcza” z Bzowa, 

Łośniczanki, Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczówku.   

29.07.2018  
 Koncert na Miasteczku pn. „Wakacyjne niedzielne audycje muzyczne Andrzej  

Kaim i goście”. W programie: m.in. strofki na głos i gitarę, ballady i poezja   

śpiewana, muzyka klasyczna.  

29.07.2018  
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Udział Zespołu „Ryczowianki” z Ryczowianki w konkursie Dary Lata, zorganizowany 

w ramach obchodów Dni Żarnowca 2018. 

 

 

SIERPIEŃ 

02.08.2018   
Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pt. „Senior w świecie relacji” 

poprowadziła dr Magdalena Kot – Rodojewska. 

05.08.2018  
 Koncert na Miasteczku pn. „Wakacyjne niedzielne audycje muzyczne Andrzej Kaim i 

goście”. W programie: m.in. strofki na głos i gitarę, ballady i poezja śpiewana, muzyka 

klasyczna.  

08.08.2018  
Wielki trening z Fantazją. Zajęcia taneczne z mażoretkami z Zespołu Mażoretek 

„Fantazja” w Ogrodzieńcu połączony z naborem do sekcji początkującej. 

12.08.2018  
Udział Zespołu Echo w dożynkach gminnych pod nazwą „Święto Porzeczki”w 

Irządzach.  

18.08.2018  
Wspólny koncert orkiestr Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu oraz 

Orkiestry Dętej miasta Lavis z Prowincji Trydent we Włoszech w Sanktuarium Matki 

Bożej Skałkowej w Podzamczu. Wspólne koncertowanie było częścią obchodów 

Święta Plonów 2018. 

19.08.2018  
Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu oraz Zespołu Mażoretek 

„Fantazja” w Ogrodzieńcu w Diecezjalno – Powiatowo – Gminnym Święcie Plonów 

w Podzamczu (Gmina Ogrodzieniec). 

21.08.2018  
Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pt. „Trening pamięci. Metody 

szybkiego uczenia się i zapamiętywania” poprowadziła Julia Rott – Urbańska. 

 

24.08.2018 Święto Gminy Ogrodzieniec  

Piątek 24.08.2018r.  

Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego15.30 
15.30 - „Promenade concert” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

OGRODZIENIEC 

16.00 – formowanie korowodu, wymarsz z Placu Piłsudskiego na plac imprezy przy 

ul. Kościuszki 69, (ul. Olkuska, Sobieskiego, plac Wolności, 1 Maja, Słowackiego) 

Ogrodzieniec, plac przy ul. Kościuszki 69 (obok kompleksu sportowego ORLIK 2012) 

ok. 16.30 – powitanie korowodu oraz oficjalne rozpoczęcie  imprezy 

16.45 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OGRODZIENIEC oraz występ 

Zespołu MażoretekFANTAZJA w Ogrodzieńcu 

ok. 17.30 – koncert kapeli RABAN 

19.00 - „Ze starej płyty” - koncert coverovy 

20.15 – Kalejdoskop przebojów – koncert piosenek ABBA & BONEY’M 

ok. 21.45 – Taneczny wieczór pod gwiazdami z zespołem DUO DANCE 
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0.30 – Zakończenie imprezy 

 

25.08.2018  
Udział Zespołu Echo w Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Hucisku. Zespół zajął III 

miejsce. 

28.08.2018  
 Wykład w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” z dziedziny muzyki  pt. „Muzyka 

Fryderyka Chopina lekarstwem dla duszy”  poprowadził dr hab. Mirosław Kisiel. 

29.08.2018  
Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pod nazwą „Sięgnij z nami do  

historii Ogrodzieńca” część II. W czasie warsztatów uczestniczyli  poznawali  

swoich przodków z udostępnionych spisów urodzeń, aktów małżeństw, zgonów z 

okresu 1808 – 1918.  

 

WRZESIEŃ  

02.09.2018  

POŻEGNANIE LATA  

W programie imprezy występy zespołów działających przy Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu: Echo, Seniorzy, Ryczowianki z Ryczowa, ZF Wrzos, 

koncert Orkiestry Dętej z Giebła i z Ryczowa, koncert zespołu FOLK MIX. 

03.09.2018  

Udział Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu grupa seniorek w evencie  

pod nazwą „Dzielnico!Granie 2018” organizowany przez Miejski Dom Kultury 

w Katowicach – Ligocie. Zespół wystąpił wspólnie z Orkiestrą Dętą z Katowic oraz 

zaprezentował swoje choreografie. 

 

 

 

05.09.2018 

Wykład w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” pt. „Współczesne wnuki kontra 

współcześni dziadkowie”. Spotkanie z dziedziny pedagogiki poprowadziła prof. dr 

hab. Eugenia Rostańska.  

07.09.2018  
 NARODOWE CZYTANIE 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu oraz Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe 

Czytanie. W tym roku odczytane zostały fragmenty „Przedwiośnia” Stefana 

Żeromskiego. Lektorami były Panie z Sekcji Literackiej. 

08.09.2018  
 Udział Zespołu Echo w Jurajskim Festiwalu Kultury Ludowej w Szczekocinach. 

W kategorii zespół z akompaniamentem Echo zajęło II miejsce. 

08.09.2018  
Otwarty trening z członkiniami Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu   

(kadetki, juniorki, seniorki) połączony z naborem do Zespołu. 

12.09.2018  
Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?”  pod nazwą „Senior w świecie  
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Internetu”, które poprowadził dr inż. Krystian Mączka. 

15.09.2018  
Udział Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu w III Pikniku Historycznym 

JURA 1914 w Krzywopłotach. Grupa seniorska uświetniła swoimi występami 100 

rocznicę Bitwy pod Krzywopłotami.  

20.09.2018  
Warsztaty w ramach projektu „Jak nie My, to kto?”  pod nazwą „Sięgnij z nami do  

korzeni. Historia Ogrodzieńca” część III.  

21-23.09.2018  
Udział Zespołu Echo w XVI Spotkaniu Artystycznym Seniorów w Międzyzdrojach. 

Zespół Echo zajął IV miejsce i otrzymał wyróżnienie.  

23.09.2018 
Występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu podczas Powiatowego  

Dnia Szpiku Kostnego „Podaruj życie” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. 

27.09.2018 
 SENIORALIA 2018, czyli wielki finał projektu „Jak nie My, to kto?” rozwój 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim realizowany przez 

Akademię WSB i dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Dąbrowie Górniczej. Podczas uroczystej gali zostały wręczone  

nagrody osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę z Seniorami, na scenie 

zaprezentowali się Seniorzy z UTW zaangażowanych w projekt oraz wystąpił Zespół 

Pieśni i Tańca "Śląsk". 

27.09.2018  

Występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu podczas Śląskich Zawodów 

Sportowo – Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych w Zawierciu. 

  

 

 

29.09.2018  

 Inauguracja V roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Dziecięcego w 

Ogrodzieńcu. Wykład pt. „Łuski, zęby i pazury, czyli przyrodnicze pogaduchy” 

poprowadził Maciej Kupczak.  

 

PAŹDZIERNIK 

11.10.2018  

Wizyta reporterki Polskiego Radia Katowice Gabrieli Kaczyńskiej w Pracowni 

Artystycznej działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu, 

celem nagrania materiału do audycji popołudniowej pokazującą ogromną pasję 

artystów – amatorów. W audycji wzięli udział Władysław Gajda –  autor flaminga 

oraz Marek Trzepla – autor m.in. rzeźby 1:1 Apolla oraz słonia. 

18.10.2018  

 Uroczystość inauguracji VII roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Ogrodzieńcu. Wykład pt. „Muzyka dla Niepodległej w 100 rocznicę 

odzyskania przez Polskę Niepodległości” poprowadził prof. Mirosław Kisiel. 
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20.10.2018  

 Występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu podczas „Biegu dla 

Niepodległej” organizowany z okazji obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w Zawierciu. 

25.10.2018  

Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu oraz  

pasjonatów podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika. Tematem spotkania było 

Podlasie. 

27.10.2018  
I edycja WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ. We współpracy z mieszkanką Ogrodzieńca 

Kingą Musiał, udostępniliśmy salę taneczną dla chętnych osób chcący sprzedać 

używany, w dobrym stanie, lecz zbędny asortyment.  

27.10.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. Spotkanie pt. „The Last 

Fontier. Wyprawa życia na Alaskę” poprowadził dr. inż. Sebastian Bielak.  

 

LISTOPAD 

08.11.2018  
Montaż słowno – muzyczne pt. „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu sekcji 

literackiej działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. 

08.11.2018 
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt „Wykorzystanie 

ekstremalnych temperatur w medycynie” wygłosił dr hab. Armand Cholewka.  

10.11.2018  
 Piknik militarno – muzyczny. Świętujmy razem, świętujmy radośnieOgrodzieniec, pl. 

Piłsudskiego, skwer przy Placu Wolności 

15.00 – wymarsz historycznego korowodu z placu Piłsudskiego, przejście w asyście 

grupy rekonstruktorów SRH „73 pułk piechoty z Katowic”, Orkiestry Dętej z Giebła i 

Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu  ulicami Olkuską i Sobieskiego na plac 

Wolności 

15.15 – powitanie korowodu na skwerze przy placu Wolności, koncert orkiestry Dętej 

z Giebła,  

15.20 – prezentacja Piotra Ormana autora książki „Wielka Wojna na Jurze” z udziałem 

grupy rekonstruktorów SRH „73 pułk piechoty z Katowic”, 

16.15 – wręczenie nagród dla laureatów II Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenek 

Patriotycznej, 

16.30 – 20.00 – Piknik militarno – muzyczny „Świętujmy razem, świętujmy radośnie”: 

- symboliczny obóz wojskowy Czarnego Rycerza, Śpiewający Sierżant – interaktywne 

śpiewanie piosenek wojskowych i biesiadnych, strzelnica ASG, warsztaty 

patriotyczne, malowanie buzi, strzelnica NEFR dla najmłodszych dzieci, wystawa 

replik współczesnej broni taktycznej oraz dawnej broni czarnoprochowej, konkursy 

dla dzieci i dorosłych, 

- wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z udziałem laureatów Gminnego 

Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz zespołów: Echo i Seniorzy z 

Ogrodzieńca, 
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- recital piosenki polskiej – Andrzej Kaim i Goście. Dodatkowe atrakcje dla 

uczestników pikniku: diorama historyczna Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 

„73 pułk piechoty z Katowic”, pokazy policjantów i strażaków dla najmłodszych, 

mobilna wystawa Ogrodzienieckiego Muzeum  Pożarnictwa Zdzisława i Konrada 

Wojdasów, ciepły poczęstunek: grochówka wojskowa i strażacki żurek. 

11.11.2018   
100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Kościół Parafialny pw. 

Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

10.30 – msza św. za Ojczyznę 

ok. 11.30 – przemarsz na Cmentarz Komunalny z asystą Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej Ogrodzieniec i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych, 

12.00 – Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa 

do Hymnu” ogłoszonej przez Biuro Programu „Niepodległa”. 

22.11.2018 
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „The Last 

Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”. Spotkanie poprowadził dr inż. Sebastian Bielak.  

22.11.2018 

Warsztaty plastyczne dla grupy przedszkolaków (Smerfy i Motylki) z Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego im. S. Żeromskiego w Ogrodzieńcu z instruktorem plastyki MGOK 

Anną Kuśpiel. 

24.11.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Elementarz  

prawa dla każdego ucznia”. Spotkanie z dziedziny prawa poprowadziła  

mgr Martyna Kucharska – Staszel. 

27.11.2018  
 Udział Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu w Plebiscycie ogłoszonym 

przez portal dziennikzachodni.pl pod nazwą DRUŻYNA ROKU. 

29.11.2018  
Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu oraz dla 

pasjonatów podróży w ramach Kawiarenki Podróżnika. Tematem spotkania była Nowa 

Sól z biegiem Odry.  

 

GRUDZIEŃ 

06.12.2018  

Spotkanie ze Świętym Mikołajem. W programie: warsztaty plastyczne (kartki  

świąteczne dla Św. Mikołaja), Mikołajkowa ZUMBA, wręczenie prezentów od Św. 

Mikołaja, przejażdżka bryczką.  

12.12.2018  
Udział Zespołu Echo w przesłuchaniach do 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

13.12.2018  
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu pt. „Senior w 

świecie przepisów”. Spotkanie z dziedziny prawa poprowadziła mgr Martyna 

Kucharska – Staszel.  

15.12.2018  
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Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „Czy masz to w 

genach? Czyli o tym czym jest DNA”.  Prelekcję z dziedziny biologii poprowadził  

dr hab. Armand Cholewka.  

16.12.2018  
 V Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 

W programie: 

10. 00 - „Coraz bliżej święta...” wspólne śpiewanie piosenek świątecznych 

11.30 – Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu 1 

12.00 – Wizyta Św. Mikołaja z Elfami 

12.30 - „Coraz bliżej święta” wspólne śpiewanie piosenek świątecznych 

13.00 – UBIERZMY WSPÓLNIE CHOINKĘ integracyjna akcja strojenia drzewka 

bożonarodzeniowego 

13.15 – Rozstrzygnięcie gminnego konkursu malarsko – rysunkowego na scenę 

Bożego Narodzenia 

ok. 13.30 – Degustacja świątecznego bigosu przygotowanego przez Spółkę ZAMEK 

14.00 – Występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie 

ok. 14.30 – Występ Zespołu MALWINKI ze Szkoły Podstawowej w Gieble 

15.00 - „Święty Czas” muzyczny finał Jarmarku Bożonarodzeniowego 

Przez cały czas trwania Jarmarku degustacja świątecznych ciast z Cukierni Karpatka z 

Łaz Ponadto: stoiska handlowe z ozdobami bożonarodzeniowymi,  góralskie specjały, 

miody od miejscowych pszczelarzy, ŻYWE RYBY, wyroby cukiernicze.  

 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk – Sprychy od 

13 grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy akcję „UBIERZMY WSPÓLNIE CHOINKĘ”. 

Celem przedsięwzięcia była integracja mieszkańców w tym  szczególnym 

przedświątecznym czasie. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Siewierz piękne choinki 

stanęły w każdym sołectwie. Podczas wspólnego ubierania choinek odbywało się 

wspólne kolędowanie oraz symboliczne łamanie się  opłatkiem. 

 

20.12.2018  
Spotkanie wigilijne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. 

W programie: montaż słowno – muzyczny w wykonaniu sekcji literackiej  działającej 

przy UTW w Ogrodzieńcu przy akompaniamencie Kamila Zielińskiego z Zespołu 

Echo oraz występ sekcji wokalnej również działającej przy UTW w Ogrodzieńcu, 

którą prowadzi Andrzej Kaim – instruktor wokalny MGOK.  

27.12.2018  
 „Złote Gody” Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Wśród Jubilatów znalazły  

się także pary małżeńskie, które świętowały 55-lecie  i 60 – lecie małżeństwa, czyli 

tzw. „Diamentowe Gody”. Jubileusz uświetnił występ Zespołu Echo.   

31.12.2018  
 Powitanie Nowego Roku - Sylwester 2018/2019 na Placu Piłsudskiego w 

Ogrodzieńcu  

W programie: 

22.00 – Hity na czasie – Dj Ex - Dance przeboje muzyki radiowej 

23.00 – Oficjalne rozpoczęcie Imprezy Sylwestrowej  

23.00 – 23.45 – DJ The Best Disco Ever zabawa przy muzyce disco 
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23.45 – 0.15 – występ Bartka Wrony ex lidera zespołu Just 5 połączony z Życzeniami 

Noworocznymi 

0.15 – 1.30 – Noworoczny koncert zespołu DEJA VU 

ok. 1.30 – Zakończenie Imprezy Sylwestrowej  

W tym roku Gmina Ogrodzieniec zrezygnowała z fajerwerków w trosce o 

czworonogów, w zamian dla Mieszkańców organizatorzy przygotowali ciepły posiłek.  

  

 

 Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu działają następujące 

zespoły: 

- zespoły wokalno instrumentalne: Echo (18 osób) oraz Seniorzy z Ogrodzieńca (17 

osób) 

- zespoły ludowe: „Ryczowianki” z Ryczowa (7 osób) oraz Zespół Folklorystyczny 

„Wrzos” z Ryczowa Kolonii (7 osób), 

- Zespół Mażoretek „Fantazja” -64 osoby - kadetki młodsze (24 osób) , kadetki 

starsze (14 osób), juniorki (10 osób) i seniorki (16 osób). 

W strukturach MGOK w Ogrodzieńcu swoją działalność prowadzą Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu (56 słuchaczy) oraz Uniwersytet Dziecięcy (52 

studentów). 

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbywają się zajęcia 

tematyczne: 

- zajęcia plastyczne (30 uczestników), 

- nauka gry na instrumentach muzycznych: razem  23 uczestników - pianino ( 7 

uczestników), gitara (12 uczestników), skrzypce (4 uczestników), 

- zajęcia muzyczno – baletowe: razem 22 uczestników - grupa podstawowa (10 

uczestników), grupa zaawansowana (12 uczestników),  

- zajęcia muzyczno – teatralne Studio Wyobraźni – 18 uczestników 

- zajęcia plastyczne w Dworku w Gieble – 11 uczestników  

 

 

 

 

Stwierdzone uchybienia w instytucji kultury MGOK Ogrodzieniec: 

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec 
 

W roku 2018 jak i w latach wcześniejszych orkiestra działała bez jakiegokolwiek 

regulaminu orkiestry. Nie było określonych wysokości składek dla członków 

orkiestry,  

w związku z czym do MGOK nie wpływały żadne kwoty z tytułu uczestnictwa 

w orkiestrze. Dla porównania działający na podobnych zasadach przy MGOK 

w Ogrodzieńcu zespół Mażoretek regulamin posiadał i składki były od członków tego 

zespołu z lepszym bądź gorszym skutkiem pobierane. Nie prowadzono również żadnej 

ewidencji członków orkiestry, w związku z czym MGOK nie posiadał wiedzy, kto 
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faktycznie gra w orkiestrze, ile grających osób pochodzi z gminy Ogrodzieniec, a ile 

jest osób spoza gminy. 

 

2. Pozostałe zespoły działające przy MGOK Ogrodzieniec 

 

W roku 2018 jak i w latach wcześniejszych nie było kontroli nad stanem posiadania 

instrumentów i strojów zespołów działających przy MGOK w Ogrodzieńcu (ostatnia 

inwentaryzacja strojów i instrumentów miała miejsce w 2011 r.). MGOK w 

Ogrodzieńcu nie posiadał usystematyzowanej faktycznej wiedzy na temat strojów i 

instrumentów jakimi dysponują zespoły (za wyjątkiem zespołu mażoretek). 

 

3. Mienie ruchome, składniki majątkowe MGOK. 
 

Brak protokołów wskazujących miejsce i ilość przewożonego mienia należącego 

do MGOK w związku z prowadzonym remontem w siedzibie MGOK.  

  

4. Planowanie imprez. 
 

Nie sporządzano ramowego planu imprez na cały nadchodzący rok. 

 

 

13.2.Działalność Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu 

W Gminie Ogrodzieniec w 2018 roku działała Biblioteka Centralna oraz 4 

podległe jej filie biblioteczne w: Gieble, Podzamczu, Ryczowie oraz  Cementowni 

„Wiek”. Sieć biblioteczna funkcjonuje bez zmian. W 2018 roku nie utworzono, ani nie 

zlikwidowano żadnej placówki. Lokale biblioteczne wymagają modernizacji pod 

względem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedynie w 2 filiach 

bibliotecznych (w Cementowni „Wiek” i w Gieble) są podjazdy umożliwiające wjazd 

do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo filia w 

Gieble dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych. Budynek MGBP w 

Ogrodzieńcu wymaga remontu, wymiany okien, instalacji centralnego ogrzewania i 

pokrycia dachowego oraz termomodernizacji elewacji. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 51367 woluminów, zaś na 

koniec roku 51770 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy łączna 

liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 5,62 oraz na dzień 31 grudnia 

2018 r. 5,66 woluminów. Biblioteka Centralna dysponuje także 168 tytułami książki 

mówionej, zakupionej w latach 1980-90-tych, w postaci kaset magnetofonowych. Ze 

względu na złą jakość odtwarzanego materiału, spowodowaną starzeniem się nośnika 

informacji i problemów z odtwarzaniem kaset magnetofonowych ( przestarzały 

sprzęt), książka mówiona nie cieszy się powodzeniem wśród czytelników i w roku 

2018 nie odnotowano jej wypożyczeń. 
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W 2018 roku zarejestrowano łącznie we wszystkich placówkach 1360 

czytelników. W ciągu roku odwiedziło bibliotekę centralną i podległe jej filie 14117 

użytkowników, którzy skorzystali łącznie z 34953 książek, wypożyczając je na 

zewnątrz, jak również korzystając z nich w czytelni. Do dyspozycji czytelników jest 

również 10 tytułów czasopism, które były wypożyczane 3959 razy. W poprzednim 

roku zakupiono 320 woluminów ze środków samorządowych, 325 woluminów z 

dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pozyskano 17 

woluminów w formie darów od czytelników. Łącznie w 2018 roku księgozbiór 

biblioteki centralnej wraz z filiami wzbogacił się o 662 woluminy. Większość 

zakupionego księgozbioru stanowiła ( zgodnie z oczekiwaniami czytelników) 

literatura beletrystyczna polska i obca dla dorosłych. Wśród zakupionych książek była 

też literatura dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne. Dla osób studiujących i 

podnoszących kwalifikacje zakupiono literaturę popularnonaukową. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 10 osób (6,63 etatu przeliczeniowego), w 

tym 6 osób na stanowiskach bibliotekarskich (4,38 etatu przeliczeniowego), ½ etatu na 

stanowiskach administracyjnych, 1 ¾ etatu na stanowiskach obsługi. W ciągu roku 

struktura zatrudnienia nie zmieniła się.  

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 21 komputerów, w tym tylko 11 

jest własnością biblioteki, reszta stanowi własność UMiG oraz szkół, w których 

mieszczą się filie biblioteczne. Spośród wszystkich komputerów 17 jest podłączonych 

do Internetu. Większość sprzętu komputerowego jest przestarzała. Trwają prace 

związane z komputeryzacją biblioteki centralnej. W 2018 roku zakupiono jeden 

zestaw komputerowy do opracowania księgozbioru. Biblioteka Centralna zapewnia 

dostęp do katalogu on-line, ale bez możliwości zdalnego (internetowego) składania 

zamówień. Niezbędne są środki finansowe na wykup dostępu do modułu 

wypożyczania. 

W 2018 roku biblioteki gminne zorganizowały szereg wydarzeń mających na 

celu promocję czytelnictwa i biblioteki, tj. 

 cykliczne spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki, 

 spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym, politologiem, fotografem, 

globtroterem, 

 spotkanie z Marianna Łabą – solistką Filharmonii Lwowskiej i 

profesorem Uczelni Muzycznej we Lwowie wirtuozem Igorem 

Maceluchem, 

 spotkanie z Romanem Pankiewiczem, promocja książki „Polski żywioł” 

dla starszych klas szkoły podstawowej w 100 lecie Odzyskania 

Niepodległości, poruszono temat pojmowania patriotyzmu dawniej i 

dziś, szacunku do Ojczyzny, 
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 udział w akcji ogólnopolskiej: Noc Bibliotek „Podróże dalekie i bliskie”, 

ciekawostki dotyczące różnych kontynentów i krajów, 

 obchody Dnia Pluszowego Misia-zajęcia dla młodszych klas szkoły 

podstawowej zorganizowane w bibliotece centralnej i filii w Gieble, 

 udział w akcji „Narodowe Czytanie” Przedwiośnia Stefana Żeromskiego 

wspólnie z sekcją literacką UTW działającego przy MGOK, 

 liczne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas 

szkoły podstawowej, o zachowaniu w bibliotece, zapoznanie z 

księgozbiorem, zabawy integracyjne, 

 warsztaty „Polak mały to ja” dla uczniów II klasy szkoły podstawowej 

dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, zajęcia na temat 

symboli narodowych i własnoręczne wykonanie kotylionów, 

 warsztaty kreatywne przy współpracy Fundacji „Stara Szkoła”-zajęcia 

plastyczne podczas ferii zimowych (ozdabianie figurek z masy solnej, 

wykonywanie magicznych kartek na różne okazje, masek 

karnawałowych, ekologicznych toreb, kwiatów z bibuły i drewnianych 

sówek), 

 zajęcia podczas wakacji- zajęcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, 

wycieczki piesze po okolicy, oglądanie miejsc zabytkowych, 

podziwianie przyrody, zajęcia „Bezpieczne wakacje”, zabawy ruchowe 

na powietrzu. 

 

 

 

 

 

14.DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY OGRODZIENIEC 

 

14.1,,Zamek” Sp.z o.o. 

 

Spółka ZAMEK osiągnęła w roku 2018 zysk brutto z działalności gospodarczej w 

wysokości 87.127,76zł. 

Stan zobowiązań na koniec roku 2018: 312.841,28zł, z czego 202.104,40zł to kredyt 

inwestycyjny związany z modernizacją ścieżki turystycznej na zamku. 

 

 

Pozostałe parametry tej pozycji porównawczej sprawozdania zarówno po stronie 

kosztów jak i przychodów, nie wykazują zmian w stosunku do parametrów roku 

zeszłego lub zmiany są niewielkie. 
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 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI  

 

1. SPRZEDAŻ BILETÓW 

W sezonie 2018 r. obowiązywał jeden bilet upoważniający do zwiedzania Zamku i 

wszystkich ekspozycji (Muzeum, Katownia, Wystawa w Galerii). Ilość sprzedanych 

biletów na Zamek w 2018 r. wyniosła 202 619 szt. 

Od lutego 2019 r. na terenie Zamku zainstalowano monitoring (kamery) co w 

ocenie nowego Zarządu znacząco przyczyniło się do zwiększania przychodu.  

Łącznie w miesiącach styczeń- kwiecień w 2018 i 2019r. sprzedano 30 191 biletów, w 

tym 17 201 tylko w 2019r. Poniżej na wykresie nr 1 przedstawiono porównanie 

sprzedaży biletów w omawianych latach.  

 

Wykres nr 1 

Porównanie sprzedaży biletów w miesiącach styczeń- kwiecień w 2018r. i w 2019r. 

(ponad 30%-owy wzrost w 2019r.) 
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2.  PORÓWNANIE PRZYCHODÓW  

W przedstawionym poniżej wykresie wykazano porównanie całkowitego przychodu 

Spółki „ZAMEK” Sp. z o. o. w PLN  za okres styczeń – kwiecień 2018 r. oraz styczeń 

– kwiecień 2019 r. (ponad 20%-owy wzrost przychodów w 2019r.) 

 

Wykres nr 2 

 

 

 

3. GRÓD NA GÓRZE BIRÓW  

W Grodzie na Górze Birów, użytkowanym od 2008 r.,  realizowane były oferty 

głównie dla grup szkolnych. W 2018 r. w związku ze spróchnieniem drzewa została 

wyłączona z ruchu turystycznego palisada. W dniu 21 września 2017r. specjalnie 

powołana komisja dokonała oględzin Grodu na Górze Birów. Celem oględzin była 

ocena stanu technicznego obiektu, pod kątem ustalenia możliwości jego remontu i 

wyrażenia opinii w sprawie  możliwych technologii jego wykonania, umożliwiającego 

dalsze bezpieczne użytkowanie. Po wizji terenowej komisja oceniła stan techniczny 

obiektu jako wymagający podjęcia szybkich działań naprawczych, zwłaszcza w 

niektórych częściach kompleksu. Zauważono błędy w samym projekcie, zwłaszcza 
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brak zaprojektowanej ławy fundamentowej, stabilizującej konstrukcje na całości i 

stanowiącej jednocześnie podłoże pod warstwę  izolacji odcinającej drewno od gruntu. 

W efekcie drewno stale nasiąka wodą z podłoża, co powoduje jego butwienie i 

zagrzybienie. Zaproponowany w dokumentacji preparat impregnacyjny- Fobos, jako 

preparat solny, służący do zabezpieczenia ogniowego, nie stanowi trwałego 

zabezpieczenia hydrofobowego i grzybobójczego dla materiału drewnianego. Nie ma 

pewności, że materiał drewniany dostarczony do budowy obiektu został wcześniej 

zaimpregnowany innymi środkami zabezpieczającymi  przed czynnikami 

zewnętrznymi. Zauważa się również brak izolacji poziomej na styku podwaliny 

drewnianej i podłoża gruntowego, na odcinkach pomiędzy betonowymi stopami 

fundamentowymi. Ta sytuacja powoduje ciągłe, nieprzerwane zawilgocenie ścian, 

ciągłe podciąganie kapilarne wody z podłoża do suchego materiału drewnianego. 

Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich budynków w grodzie poddanym 

oględzinom.- tj,. wieża bramna zachodnia, chata oraz wieża strażnicza i wał 

skrzyniowy. 

Obecny stan techniczny wieży strażniczej i wału skrzyniowego tej części kompleksu 

jest efektem błędów projektowych i wykonawczych. Drewniana podwalina obiektu 

jest całkowicie zbutwiała, podobnie lico wału od strony północnej (wewnętrznej) 

wykazuje cechy korozji biologicznej i sprawia, że użyty materiał drewniany stracił 

właściwości nośne i konstrukcyjne. Zauważa się, że  brak ławy fundamentowej pod 

całością obiektu spowodował deformację niwelety na koronie wału skrzyniowego. 

Wnętrze wału skrzyniowego jest mocno zawilgocone i zagrzybione, co potwierdza 

brak właściwej impregnacji drewna użytego do budowy obiektu. Doraźne zabiegi 

remontowe w tej części budynku są możliwe, ale kosztowne  i w dłuższej 

perspektywie czasu nieekonomiczne. 

Z protokołu oględzin na Górze Birów wynikało, że nie ma możliwości 

przeprowadzenia remontu obiektu i konieczna była rozbiórka poszczególnych 

elementów oraz wybudowanie palisady oraz budynków od nowa. Powyższe 

stwierdzenie okazało się nie prawdziwe, gdyż nowy Zarząd w kwietniu 2019 r. 

powziął działania mające na celu zabezpieczenie palisady oraz wszystkich  
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budynków. Na tę okoliczność została sporządzona opinia techniczna która stwierdza, / 

że obiekt nadaje się do użytkowania. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że 

umowa dzierżawy ww. Grodu zawiera postanowienia dotyczące obowiązku 

ponoszenia przez Spółkę wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych (w tym 

takich, które wykraczają poza bieżącą eksploatację obiektu). Wobec ustaleń z 2017 r. 

Zarząd spółki winien podjąć działania mające na celu zmianę postanowień spółki 

celem zabezpieczenia jej interesu. Rozmiar nakładów, które spółka musiałaby ponieść 

w kontekście rzekomych błędów konstrukcyjnych, w kontekście relatywnie krótkiego 

czasu trwania umowy  (3 lata) nie uzasadniał przyjęcia przez spółkę takiego 

zobowiązania (było to ekonomicznie nieuzasadnione). 

 

4. WYSTAWY  

W 2018 roku na zamku funkcjonowały trzy sezonowe wystawy: 

- „Zbrojownia Zamku Ogrodzienieckiego”, przedstawiająca rozwój oręża na tle 

ważnych wydarzeń historycznych,  

- ekspozycja narzędzi tortur w Katowni Warszyckiego, 

- muzeum Zamkowe, 

Wszystkie wystawy udostępniane były w cenie biletu wstępu na Zamek. 

 

5. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW: 

DUCHY – Nocne zwiedzanie zamku - 4.313 os. 

ANIMOWANE zwiedzanie zamku / Lekcje Żywej Historii – 2513 os. (65 grup),  

SPACER przez Epoki – 1.638 os. (40 grup), 

WYCIECZKI profilowe – 234 os. (6 grupy), 

 

6. GOŚCINIEC POD LILIJKĄ. 

Przez cały rok prowadzona jest działalność w obiekcie noclegowo – 

gastronomicznym, Gościniec Pod Lilijką. W 2018 roku obiekt zatrudniał 1 osobę 

przez cały  rok oraz 4 osoby (obsługa kuchni i recepcji) od kwietnia do końca 

listopada. Doraźnie zatrudniane były dodatkowe osoby w pozostałych miesiącach roku 

oraz w przypadku zwiększonego obłożenia. W roku 2018 Gościniec sprzedał 3.548 

osobodni.  
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7. „BISTRO” 

W 2018 roku Spółka wynajmowała lokal gastronomiczny na terenie Zamku osobie 

prowadzącej działalność gospodarczą. Kwota najmu wynosiła 3000 zł/m-sc. W 2019 

roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu działalności gastronomicznej w 

omawianym lokalu na terenie Zamku. Przychód brutto z „Bistro” w pierwszym 

miesiącu działalności (maj  2019 r.) wyniósł ok. 70 tys. zł  

 

8. INWESTYCJE I REMONTY I REALIZOWANE PROJEKTY 

W 2017 roku wykonaniu został remont dachu nad sklepikami przy Dziedzińcu 

Pańskim Segment C, remont murów obwodowych w części północnej, wartość 

nakładów do rozliczenia w ciągu 24 miesięcy wynosi: 241.626,28 zł. W roku 2018 

rozliczono koszty kwotę: 120.813,12zł, pozostało do rozliczenia w roku 2019: 

60.406,56 zł. 

W roku 2018 rozpoczęto realizację projektu Remont Konserwatorski w obrębie 

zabytkowych ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Wartość robót ogółem 

netto: 2.496.098,69zł. Uzyskane dofinansowanie wynosi: 1.609.756,66zł, wkład 

własny Zamek Sp. z o. o. 886.342,03zł bez prac dodatkowych. Wartość realizowanych 

robót w roku 2018: 68.555,17zł. Omawiany wniosek został poddany kontroli przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W wyniku kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości. W związku z powyższym dofinansowanie zostało pomniejszone 

o 10% wartości dotacji co stanowi ok 180 tys. zł.  

Podczas bieżącej obsługi projektu Remont Konserwatorski w obrębie zabytkowych 

ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, pojawiają się kolejne błędy (uznanie za 

niekwalifikowany wydatek związany ze sporządzeniem analizy finansowej oraz  błędu 

pisarskiego dotyczącego lokalizacji „Lamus ciemny” i „Kurza stopa poziom 1”), które 

mogą skutkować pomniejszeniem dotacji.  

 

9. ZAKUP SCENY  

W 2016 roku została zakupiona scena o wymiarach 6x8m, która kosztowała Spółkę 

„ZAMEK” Sp. z o.o.:  43.400 zł. Niestety zakupiona scena nie spełnia wymagań 

technicznych (Rider techniczny) większości artystów, gdyż zdecydowana większość 
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wymaga, by scena miała wymiar 10x10m. Ze względu na powyższe koniecznym było 

wynajmowanie scen o innych powierzchniach i innych parametrach technicznych, tj. 

scen spełniających wymagania artystów.  W 2018 r. scena była wynajmowana 

trzykrotnie: Święto Gminy Ogrodzieniec, Święto Szlaku Orlich Gniazd „Juromania” 

oraz Powiatowe Święto Plonów. W związku z wynajmem sceny- Organizatorzy 

wydarzeń -,,Zamek” Sp.z o.o., Gmina Ogrodzieniec oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, ponieśli koszty w wysokości ok. 40 tys. zł. W raporcie nie 

podano kosztów wynajmu sceny w 2016 i w 2017r.  

 

10. SPRAWY O ODDZYSKANIE WIERZYTELNOŚCI 

Ze względu na wierzytelność Józefa i Anny Słowik Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sp. j. 

powstałą w związku z dzierżawą pomieszczeń oraz firmy INTERBAUM Sp. z o.o. 

względem Spółki „Zamek”, wymagane było podjęcie działań zmierzających do 

odzyskania przez Spółkę ww. wierzytelności. Poprzedni Zarząd, zdecydował się na 

wytoczenie powództwa jedynie przeciwko spółce INTERBAUM Sp. z o.o. (wobec nie 

dostarczenia zestawów biesiadnych (kompletów piwnych), za które Spółka „Zamek” 

Sp. z o.o.  zapłaciła.  

Spółka „Zamek” Sp. z o.o. od dnia 12 września 2011 r. wynajmowała spółce 

„Rzeźnictwo i Wędliniarstwo” Anna i Józef Słowik Sp. j. lokal użytkowy usytuowany 

na parterze budynku zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 66.  

Począwszy od stycznia 2018 r. najemca zaprzestał całkowicie regulowania względem 

wynajmującego opłat wynikających z umowy najmu. Do czasu rozwiązania umowy 

najmu (co miało miejsce w drugiej połowie stycznia 2019 r.).  Poprzedni Zarząd nie 

podjął jakichkolwiek skutecznych działań mających na celu odzyskanie wierzytelności 

przysługującej spółce „Zamek” Sp. z o.o. względem spółki „Rzeźnictwo i 

Wędliniarstwo” Anna i Józef Słowik Sp. j. Przez okres niespełna 12 miesięcy nie 

wytoczono bowiem powództwa o zapłatę zaległych należności czynszowych, nie 

zawarto porozumienia, co do spłaty tychże należności, spółka nie uzyskała również 

uznania długu przez wynajmującego. Poza tym spółka nie podjęła skutecznych działań 

zmierzających do zakończenia stosunku najmu, w szczególności nie złożono 
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oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia przedmiotowej umowy czy też jej 

rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

Powyższe należy ocenić negatywnie w kontekście dbałości o interesy spółki, zaistniałe 

zaniechania skutkowały bowiem narastaniem zadłużenia najemcy wobec 

wynajmującego, oddaleniem wizji zaspokojenia wierzytelności spółki oraz 

niemożliwością ponownej szybkiej komercjalizacji lokalu. 

Obecnie spółka Józefa i Anny Słowik Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sp. j. złożyła 

wniosek o upadłość. Działania Zarządu doprowadziły do opóźnienia komercjalizacji 

lokalu, oddalenia się szans na odzyskanie przedmiotowej wierzytelności. 

 

11. DZIERŻAWA ZAMKU, ORGANIZACJA IMPREZ, ŚWIĘTA  GMINY 

 

W związku z umową dzierżawy zamku od Gminy Ogrodzieniec Spółki Zamek 

zapłaciła czynsz dzierżawy za użytkowanie Zamku w roku 2018 w wysokości: 

129.136,00 zł/2017: 117.041,61zł, netto wzrost wynosi: 12.094,39zł, czyli 10,3%. Do 

Gminy Ogrodzieniec w roku 2018 podatek od nieruchomości w wysokości 

52.583zł/razem:181.719zł. Organizowane imprezy historyczne opisane w powyższym 

dokumencie przyniosły 207.865,81zł przy poniesionym koszcie 162.185,47zł, zysk: 

45.680,34zł, w tym: imprezy na Birowie przychód10.801,87zł, koszt:20.454,47zł, 

imprezy na Zamku: 197.063,94zł, koszt:141.731zł. W roku 2018 sobotnie obchody 

Święta Gminy były organizowane tradycyjnie na Zamku Ogrodzieniec. W związku z 

tym koszty netto poniesione przez Spółkę Zamek: 159.559zł, z tego tytułu obciążono 

gminę Ogrodzieniec kwotą 40.650,41zł netto. 

 

12. STAN ZATRUDNIENIA WYNAGRODZENIA 2018 

Pracownicy stali: 7 osób 

Pracownicy sezonowi: 24 osoby (21 etatów umowa o pracę, 3 umowy zlecenia). 

 

13. SEZON TURYSTYCZNY 2018: 

Imprezy: 

1/3 maj –Rycerskie zmagania dla dużych i małych 

26/27maj – Festiwal Kultury wczesnego średniowiecza XV Najazd Barbarzyńców 
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17 czerwca –Podróż z Gandalfem 

7/8 lipiec – Wrota Czasu (impreza historyczna z okazji 100-lecia odzyskania 

Niepodległości) 

13/14/15 lipiec – Przegląd Małych Form Teatralnych „Baśniogród” 

28/29 lipiec - AVE CEZAR! Walka gladiatorów w Grodzie Birów 

4/5 sierpnia –XXI Turniej Rycerski 

15 sierpnia – Letnia Szkoła Magii na Grodzie Birów 

25 sierpnia – Święto Gminy Ogrodzieniec. 

 

13. OPINIOWANIE ORAZ UZGADNIANIE UMÓW 

Spółka Zamek jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a Zarząd jest 

zobowiązany do przestrzegania m.in. umowy spółki oraz Regulaminu Rady 

Nadzorczej. Wskazać należy, iż przedmiotowe dokumenty obligują Zarząd do 

uzyskiwania opinii lub zgód określonych organów spółki przed zawarciem umów 

określonej wartości. Mimo tego, poprzedni Zarząd nie uzyskiwał przedmiotowych 

zgód oraz opinii. Przykładem takiego stanu rzeczy są umowy: 

 

Zaniechania dotyczą m.in.: 

-umowy z dnia 24.04.2018 r. zawartej z na kwotę 30.000,00 zł brutto, 

- umowa z dnia 11.05.2018 r. zawartej na kwotę 106.000,00 zł netto, 

- umowa z dnia 06.03.2018 r. zawartej z na kwotę 30.000,00 zł brutto, 

- umowa z dnia 26.06.2018 r. zawartej na kwotę 46.000,00 zł brutto, 

- realizacji projektu unijnego na kwotę 2.496.098,69 zł, z czego dofinansowanie 

wyniosło 1.609.756,67 zł. 

Rada Nadzorcza winna była zaopiniować każdy z projektów umów bądź wyrazić 

zgodę (w zależności od wartości umowy) przy czym opinia lub zgoda winna przybrać 

formę uchwały. 

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 

30.05.2019 r. w Ogrodzieńcu,  nie udzieliło zarządowi oraz członkom rady nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.  
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Zgromadzenie wspólników Spółki nie dopełniło ustawowego obowiązku wynikającego 

z ustawy z dnia 09.06. 2016r. o  zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami i nie podjęło stosownej uchwały tj. nie określiło zasad 

kształtowania wynagrodzeń i zatrudniania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

Wynikiem powyższej sytuacji nie zmieniono sposobu zatrudnienia Prezesa Spółki z 

umowę o pracę na kontrakt menadżerski, pomimo ustawowego obowiązku.  

W maju br. odbyło się Walne Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zarówno Rada 

Nadzorcza, jak i Prezes Spółki- Pani Iwona Pakuła- nie otrzymali absolutorium.  

 

 

 

 

 

 

14.2.Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp.z o.o. 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. administruje trzynastoma 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których znajdują się lokale komunalne 

będące własnością Gminy Ogrodzieniec.  

Budynki znajdują się w Gminie Ogrodzieniec, miasto Ogrodzieniec, przy ul. 

Słowackiego, ul. Orzeszkowej i ul. 1 Maja 161.  
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Nazwa wspólnoty 

mieszkaniowej 

Liczba wszystkich 

lokali mieszkalnych 

Liczba lokali 

komunalnych 

Udział Gminy 

Ogrodzieniec w 

nieruchomości 

wspólnej 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 1 
16 11 66,58 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 2  

16 8 46,70 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 3 

16 8 49,07 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 4  

16 3 18,74 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 7  

18 8 43,05 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 8  

27 10 33,55 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 9 

27 9 34,72 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 10  

18 6 32,17 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 11  

16 8 44,09 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Słowackiego 12  

16 10 60,89 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Orzeszkowej 11  

12 5 37,76 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości w Ogrodzieńcu 

przy ul. Orzeszkowej 12  

12 3 23,20 % 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości  

przy ul. 1 Maja 161  

4 3 73,91 % 

 

W ramach wykonywanych usług Przedsiębiorstwo dba o stan techniczny 

administrowanych obiektów i zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, będących 

w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Budynki, za wyjątkiem bloku przy ul. 

Słowackiego 4 i budynku przy ul. 1 Maja 161 w Ogrodzieńcu, zostały poddane 

gruntownym remontom.  
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Adres 

Rok 

zakończenia 

budowy 

Opis stanu obecnego 

ul. Słowackiego 1  

42-440 Ogrodzieniec 
1961 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 2  

42-440 Ogrodzieniec 
1955 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 3  

42-440 Ogrodzieniec 
1956 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 4  

42-440 Ogrodzieniec 
1955 Budynek do remontu 

ul. Słowackiego 7  

42-440 Ogrodzieniec 
1954 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 8  

42-440 Ogrodzieniec 
1953 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 9  

42-440 Ogrodzieniec 
1953 

Wymieniono pokrycie dachowe, przemurowano głowice kominowe, 

wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 10 

42-440 Ogrodzieniec 
1958 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 11 

42-440 Ogrodzieniec 
1959 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Słowackiego 12 

42-440 Ogrodzieniec 
1960 

Wymieniono azbestowe pokrycie dachowe, przemurowano głowice 

kominowe, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Orzeszkowej 11 

42-440 Ogrodzieniec 
1951 

Wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano głowice kominowe, 

wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 

ul. Orzeszkowej 12 

42-440 Ogrodzieniec 
1951 

Wyremontowano głowice kominowe, wykonano termomodernizację 

ścian zewnętrznych 

ul. 1 Maja 161  

42-440 Ogrodzieniec 
1927 Stropodach, budynek do termomodernizacji 

 

Przedsiębiorstwo w ramach wykonywania usług zleconych w roku 2018 zajmowało 

się również: 

 utrzymaniem porządku i zieleni na cmentarzach komunalnych: w Ogrodzieńcu i 

Ryczowie, 

 bieżącą obsługą placu targowego w Ogrodzieńcu. 

 

Zgromadzenie wspólników Spółki nie dopełniło ustawowego obowiązku wynikającego 

z ustawy z dnia 09.06. 2016r. o  zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami i nie podjęło stosownej uchwały tj. nie określiło zasad 

kształtowania wynagrodzeń i zatrudniania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

Wynikiem powyższej sytuacji nie zmieniono sposobu zatrudnienia Prezesa Spółki z 

umowę o pracę na kontrakt menadżerski, pomimo ustawowego obowiązku. Dodatkowo 

Rada Nadzorcza Spółki podjęła  uchwałę w dniu 27.04.2018r. nr 5(R) 2018 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu bez podstawy prawnej, gdyż obowiązujące 
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w tym względzie przepisy zostały uchylone, a nowe nie zostały  przez Zgromadzenie 

Wspólników określone. 

Na początku czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki 

dotyczące udzielenia absolutorium.  

 

14.3  Centrum Rekreacyjno- Konferencyjne Jurajski Park Wodny Sp.z o.o. 

 

 

Dane Podmiotu: 

Centrum Rekreacyjno- Konferencyjne Jurajski Park Wodny Sp.z o.o. 

REGON: 276830667 

NIP: 6492019875 

Adres:  

Poprzedni: ul. Kościuszki 69A, 42-440 Ogrodzieniec 

Aktualny: ul. Szeroka 6, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Wysokość kapitału zakładowego: 7 427 000,00 zł 

Określenie wartości udziałów objętych za aport:  4  657 000,00 zł 

 

Wspólnicy: 

- Miasto i Gmina Ogrodzieniec 

4414 udziałów o łącznej wartości 2.207.000 PLN 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,JUTA” Sp. z o.o 

10.300 udziałów o łącznej wysokości 5.150.000,00 zł 

 

Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza 

KRS wykazuje 1 członka Zarządu, 3 członków Rady Nadzorczej. Brak 

zabezpieczenia Gminy w postaci reprezentanta w Radzie Nadzorczej czy 

Zarządzie. 

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie dysponuje żadnym dokumentami 

potwierdzającymi jakikolwiek nadzór nad Spółką w 2018r.  

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na  

31.12.2018r. łącznie z odsetkami i kosztami upomnień 163.279,20 zł. Na  

kwotę 153.447,56 zł wystawiono tytuły wykonawcze, które jednak nie  

prowadzą do spłaty zadłużenia przez Spółkę. Pomimo braku skutecznej  

egzekucji, Gmina do końca 2018r. nie zabezpieczyła swoich należności  

poprzez wpis do hipoteki. 
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15.SPÓŁDZIELNIE Z UDZIAŁEM GMINY OGRODZIENIEC 

 

15.1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ogrodzieniec 

KRS: 0000089975 

 REGON 000343579, 6490000475.   

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 12.02.2002 r.  

Członkowie Zarządu:  1. Prezes Zarządu – Jolanta Maria Leśniak 

               2. Członek Zarządu – Wiesława Kowalska 

 

Członkowie Rady Nadzorczej: 1. Barbara Maria Kowalska 

     2. Krystyna Chyra 

     3. Wanda Cecylia Gruca 

     4. Stanisława Marianna Bielska 

     5. Krzysztof Zdzisław Bielecki    

 

Adres siedziby: Plac Wolności 37, 42-440 Ogrodzieniec 

 

 

16.REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości- brak planu, zadania realizowane 

poprzez bieżąca politykę gospodarowania mieniem gminy.  

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Program Opieki nad Zabytkami 
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Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego- zadanie 

powierzono do realizacji Gminie Zawiercie. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie.  

Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania  

 Program Asystent Rodziny i koordynator Pieczy Zastępczej 

Program pomoc Żywnościowa 

 Program Spiżarnia Caritas 

 Program ,,Rodzina 500+” 

Program ,,Dobry Start” 

Program ,,Karta Dużej Rodziny” 

Program Szczepień Profilaktycznych przeciwko Grypie dla Mieszkańców Gminy 

Ogrodzieniec w wieku 65lat i więcej 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Program ,,Aktywna tablica” 

Program Ochrony Środowiska  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt. 

 

Omówienie poszczególnych programów znajduje się w treści Raportu. 
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PODSUMOWANIE 

 

„Raport o stanie gminy Ogrodzieniec za 2018 rok” przedstawia  informacje, które są 

podstawą do obiektywnej oceny obecnego stanu Gminy Ogrodzieniec. Dzięki zebranym 

informacjom istnieje możliwość dokonania analizy i określenia aktualnego poziomu rozwoju 

gminy.  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych. Za przygotowanie dokumentów wszystkim 

zaangażowanym pracownikom serdecznie dziękuję. 

 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na 

temat przyszłości naszej małej ojczyzny. 

 

Raport jest odzwierciedleniem tego, z jakimi możliwościami przystąpiliśmy do pracy w 

nowej kadencji burmistrza i rady miejskiej. Rok 2018 dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

wiązał się ze zmianą na stanowisku Burmistrza. 21 października 2018 r. mieszkańcy Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec zdecydowali, że zastąpię Andrzeja Mikulskiego na stanowisku 

Burmistrza. 

Nie łatwo jest w kilka miesięcy zdiagnozować potrzeby mieszkańców i zaplanować nowe 

kierunki rozwoju gminy, nadać bieg nowym procesom inwestycyjnym, zadbać  

o zrównoważony rozwój gminy i zmienić jej wizerunek. 

Od pierwszego dnia pracy staram się spełniać oczekiwania mieszkańców. Nie mogę tego 

robić bez analizy budżetu, którym dysponuję. Trudna sytuacja finansowa gminy ( ponad 12 

mln zadłużenia) warunkuje nasze działania i zamierzenia. Dlatego też dążę do realizacji 

wszelkich inwestycji  i innych zadań z udziałem środków zewnętrznych. Przed nami wiele 

wyzwań m.in. poprawa infrastruktury dróg gminnych, chodników, modernizacja oświetlenia, 

modernizacja ośrodka wypoczynkowego „Krępa”, remonty obiektów szkolnych i wiele 

innych. Przygotowujemy projekty, które chcę realizować z udziałem środków zewnętrznych 

pochodzących z różnych źródeł. Liczę na programy krajowe i zagraniczne m. in. na Fundusz 

Dróg Samorządowych. Na samym początku urzędowania złożyliśmy projekty na 

dofinansowanie utworzenia Żłobka i Domu Seniora. Oba projekty otrzymały dofinansowanie. 

Obecnie jesteśmy w fazie realizacji. W roku 2020 będą oddane do użytku mieszkańców. 

Dużym wyzwaniem było pozyskanie kontraktu z NFZ dla SPZOZ na świadczenie usług 
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zdrowotnych z zakresu rehabilitacji. W grudniu złożyliśmy ofertę do NFZ.  Dzisiaj już 

wiemy, że taki kontrakt otrzymaliśmy i niebawem mieszkańcy będą mogli z rehabilitacji 

korzystać. Zmieniamy swój wizerunek i otwieramy się na współpracę z mieszkańcami. W 

2018 roku podjęto uchwałę wraz ze statutem dotyczącą utworzenia Rady Seniorów. 

Będziemy tworzyć Radę Seniorów i Radę Młodzieżową aby wpływ na naszą politykę lokalną 

mieli seniorzy, którzy dysponują ogromnym doświadczeniem i młodzi, którzy się 

przygotowują do dorosłego życia. Liczymy na współpracę innych organizacji działających na 

terenie naszej gminy. 

Położenie Ogrodzieńca jest bardzo korzystne, jednak aby móc czerpać z niego wymierne 

korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są nowe pomysły i praca nas 

wszystkich. Mam nadzieję, że współdziałanie mieszkańców z samorządem zaowocuje 

pomyślnymi inwestycjami, a tym samym poprawą jakości życia w naszej Gminie. 

                                                                                            

                                                                                                      Łączę wyrazy szacunku 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

                                                                         Anna Pilarczyk- Sprycha 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Raport został opracowany na podstawie dokumentów dostępnych w Urzędzie Miasta  

i Gminy Ogrodzieniec, dostarczonych przez pracowników Urzędu, Jednostek 

podległych Gminie oraz Spółek, których udziałowcem jest Gmina Ogrodzieniec 
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