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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo,  

 

W tym roku oddaję po raz pierwszy w Państwa ręce  Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki. 

Jest to nowy samorządowy obowiązek, który w sposób syntetyczny podsumowuje pracę  

na rzecz mieszkańców  Żarek i 10 sołectw. Znalazły się tu szczegółowe informacje na temat 

demografii, finansów, inwestycji, oświaty, bezpieczeństwa, ale i szeregu innych 

podejmowanych działań. Przygotowanie raportów to nowy wymóg, wynikający  

ze znowelizowanej w 2018 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 co roku do końca maja należy przedstawić raport o stanie gminy. 

 

W ub. roku bardzo mocny nacisk położony został na inwestycje. Cieszą nas nowe mieszkania 

komunalne w Wysokiej Lelowskiej, ale i rewitalizacja budynków przy ul. Topolowej  

w Żarkach. Wprawdzie klucze zostały wydane mieszkańcom w 2019 r, ale główny ciężar 

finansowania tych zadań to właśnie 2018r.  

 

Wybudowano kilka nowych ulic, co zawsze jest przyjmowane z uczuciem ulgi. Przygotowano 

także nowe projekty techniczne na modernizację dróg. Niektóre są kierowane w już w tym 

2019 roku do realizacji, inne muszą zaczekać na swoją kolei. Rok 2018  to również zadania  

w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.  

 

Przy wielu okazjach podkreślamy i tym razem też tak uczynię, iż udaje się wykonać tyle 

zadań, ponieważ aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne krajowe i unijne. Potrafimy 

również współpracować wewnątrz gminy i na zewnątrz. Rozsądnie planujemy inwestycje, 

podchodzimy z troską do budżetu. Sytuacja finansowa gminy Żarki  

w 2018 r. była stabilna. 

 

 

Będę wdzięczny za zapoznanie się z raportem. Liczę na Państwa ewentualne sugestie w 

kwestii raportu.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  

Klemens Podlejski 

 

 
Fot. Grzegorz Skowronek 
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II. DEMOGRAFIA 

Zgodnie z danymi ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, w gminie Żarki  

na koniec 2018 roku zameldowane były 8.462 osoby, z czego w mieście Żarki – 4.611 osób,  

a na obszarze wiejskim gminy – 3.851 osób. Z ogólnej liczby mieszkańców Gminy Żarki - 

4.295 to kobiety, a 4.167 to mężczyźni. 

Dla porównania – na koniec roku 2017 Gmina Żarki liczyła ogółem 8.489 osób (a więc 27 

osób więcej niż na koniec 2018 roku) – z czego grupa kobiet liczyła 4.309 osób, a mężczyzn – 

4.180 osób. 

Z powodu zgonu, zarówno w 2018 jak i 2017 roku w gminie ubyło po 98 mieszkańców, 

natomiast w urodziło się: w 2018 roku – 76 dzieci, a w 2017 roku – 85. 

W gminie, podobnie jak na terenie całego kraju, obserwuje się spadek liczby urodzeń. 

Jeśli chodzi o liczbę osób w podstawowych przedziałach wiekowych, na koniec 2018 roku: 

- w grupie dzieci w wieku szkolnym 0-14 lat było 1.878 osób, 

- w grupie 15-64 lata (czyli w wieku produkcyjnym) było 5.780 osób , 

- w grupie seniorów, czyli 65 lat i powyżej – 1.410 osób. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarkach w 2018 roku zarejestrowano 78 małżeństw,  w tym 

58 konkordatowych i 20 cywilnych (w tym 3 ceremonie odbyły się poza lokalem USC). 

Znaczna liczba ślubów konkordatowych wiąże się z obecnością na terenie Żarek 

przyciągającego swoim niepowtarzalnym klimatem Sanktuarium Leśniowskiego, w którym 

sakramentalne „TAK" pragnie powiedzieć sobie wielu mieszkańców, ale także pary  

z odległych często miejsc w Polsce. 

Dobrą tradycją jest honorowanie par z 50-letnim stażem małżeńskim medalami "Za 

długoletnie pożycie małżeńskie", przyznawanymi przez Prezydenta RP. W 2018 roku medale 

przyznane zostały 23 parom małżeńskim, zamieszkującym na terenie Gminy Żarki. 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

Budżet gminy Żarki na rok 2018 zakładał wpływy w kwocie 46 587 253,74 zł oraz wydatki  

w kwocie 50.818.855,52 zł. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu polegających  

na wprowadzeniu nowych zadań bieżących i majątkowych oraz zmian w finansowaniu 

przedsięwzięć już zaplanowanych, w wyniku których plan dochodów został zmniejszony  

do kwoty 43 818 618,59 zł, natomiast plan wydatków ustalono na kwotę 51.185.669,31 zł. Na 

koniec roku zrealizowano dochody na kwotę 43 668 013,26 zł,  z czego dochody bieżące w 

kwocie  38 275 626,02 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5 392 387,24 zł, wydatki na kwotę 

48.788.422,88 zł. z czego bieżące 35.161.863,34 zł a majątkowe 13.626.559,54 zł.  

 

Struktura dochodów i wydatków Gminy Żarki na 1 mieszkańca (w zł): 

  2016 rok 2017 rok 2018 rok  

Dochody 4 157    4 735    5 160    

Wydatki:             w tym:  3 816    4 761    5 765    

     bieżące 3 626    3 939    4 155    
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     majątkowe  190    822    1 610    

 

Gmina Żarki od wielu lat spełnia na bezpiecznym poziomie ustawowe wskaźniki,  będące 

potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej. Daje to możliwość zabezpieczenia wkładu 

własnego i  pozyskania środków  na realizację inwestycji zarówno z Unii Europejskiej, jak i 

ze źródeł krajowych i opracować realny, zrównoważony i dobry dla mieszkańców budżet,  w 

którym na wydatki inwestycyjne zabezpieczamy około 30 %  ogólnej kwoty wydatków 

budżetowych. 

 

Deficyt budżetu i nadwyżka operacyjna  

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5.120.409,62 stanowiła 

deficyt budżetu. Deficyt został sfinansowany kredytami i pożyczkami, zaciągniętymi na 

realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Jednocześnie Gmina Żarki – podobnie, jak w latach poprzednich - osiągnęła nadwyżkę 

operacyjną.  Jest to różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Wysokość 

nadwyżki operacyjnej jest podstawową wielkością informującą o kondycji finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego.  Przedstawia ona, ile środków finansowych pozostaje po 

pokryciu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Środki te można  

przeznaczyć na inwestycje realizowane w roku budżetowym oraz spłatę zaciągniętego 

zadłużenia.  

 

  2016 rok 2017 rok 2018 rok  

Nadwyżka operacyjna  ( w tys. zł)  3881 3967 3113 

 

 

Dochody i przychody ogółem wyniosły 52,5 mln zł, a wydatki i rozchody 5,2 mln PLN 

 

I.  Dochody  43 668 013,26 zł   II.   Wydatki   48.788.422,88 zł 

 

III. Przychody     8.850.964,94 zł   IV.  Rozchody              1.827.759,61zł 

              (kredyty, pożyczki, wolne środki)                          (spłaty zadłużenia)                                     

 

Ogółem (I+III)   52.518.978,20 zł   Ogółem (II+IV)         50.616.182,49 zł 

 

 

Stan finansów podstawowe wskaźniki: 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  32,3% 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  27,9% 

 

Zadłużenie ogółem 23.5%  (po wyłączeniach 19,5%)  

 

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań 3,62%  

 

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia  423.222 zł  
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WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R. 

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 

  Wykonanie  Udział  % w do-

chodach ogółem  

A. Dochody własne 14 099 786,62    32,29% 

I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transpotru, 

rolny, leśny) 

4 008 604,78    9,18% 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności 

cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa) 

389 666,08    0,89% 

III. Opłaty (skarbowa i eksploatacyjna)  39 042,20    0,09% 

IV. Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku, 

użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku) 

630 997,47    1,44% 

V. Wpływy z targowiska (z opłaty targowej i dzierżawy sta-

nowisk)  

1 660 317,50    3,80% 

VI. Inne dochody  6 308 795,57    14,45% 

VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  193 506,85    0,44% 

VIII. Opłata za wywóz śmieci  868 856,17    1,99% 

IX. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-

stwa  

5 358 792,80    12,27% 

           podatek dochodowy od osób fizycznych  5 330 169,00    12,21% 

           podatek dochodowy od osób prawnych 28 623,80    0,07% 

B. Subwencje i dotacje na zadania bieżące  24 720 612,90    56,61% 

C. Środki ze źródeł zagranicznych  4 847 613,74    11,10% 

Dochody ogółem  43 668 013,26    100,00% 

 

Wykonanie dochodów za 2018 r. według działów budżetu z podziałem 

na dochody bieżące i majątkowe: 

    Plan Wykonanie w tym:   

Dział Nazwa 

 

  Dochody Dochody 

        bieżące  majątkowe 

010 Rolnictwo i łowiectwo 896 393,26 851 364,98 76 560,12 774 804,86 

500 Handel 25 000,00 26 456,90 26 456,90 0,00 

600 Transport i łączność 858 176,00 857 781,35 269 092,35 588 689,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

3 414 

000,00 

3 417 

517,98 

1 445 

331,09 1 972 186,89 

710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 

750 Administracja publiczna 179 579,17 186 416,92 186 416,92 0,00 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownic-

twa 98 832,00 92 265,27 92 265,27 0,00 

752 Obrona narodowa 300,00 298,53 298,53 0,00 
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756 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wy-

datki związane z ich poborem 

9 754 

183,00 

9 989 

026,18 

9 989 

026,18 0,00 

758 Różne rozliczenia 

11 782 

369,00 

11 864 

309,58 

11 864 

309,58 0,00 

801 Oświata i wychowanie 903 418,48 833 565,94 833 565,94 0,00 

852 Pomoc społeczna 

1 390 

894,00 

1 355 

783,25 

1 355 

783,25 0,00 

853 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 477 175,15 477 175,15 477 175,15 0,00 

854 

Edukacyjna opieka wychowaw-

cza 107 203,00 106 310,15 106 310,15 0,00 

855 Rodzina 

10 228 

794,00 

9 968 

214,88 

9 968 

214,88 0,00 

900 

Gospodarka komunalna i ochro-

na środowiska 

3 233 

540,86 

3 185 

991,58 

1 129 

285,09 2 056 706,49 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 441 760,67 428 492,10 428 492,10 0,00 

926 Kultura fizyczna  12 000,00 12 042,52 12 042,52 0,00 

  OGÓŁEM: 

43 818 

618,59 

43 668 

013,26 

38 275 

626,02 5 392 387,24 

 

Dochody z majątku gminy 

 

Na dochody z majątku gminy składają się dochody ze sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, 

użytkowania wieczystego, z przekształcenia prawo użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności oraz renty planistycznej. Dochody z majątku gminy 

zostały zrealizowane w kwocie 1 820 697,47 zł. 

  

 
Wykres 2. Procentowa struktura dochodów z majątku gminy 

 

 



str. 8 

 

Struktura zrealizowanych w 

2018 roku  wydatków: 

 

Ogółem:   48 788 422,88 

 

w tym:        

  

        

1) Wydatki bieżące  35 161 863,34 

z tego: 

       

na wynagrodzenia i pochodne 

 15 764 897,95 

na dotacje  

 1 249 020,38 

na obsługę długu publicznego  

    127 991,74   

świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 11 277 587,67 

na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 501 468,80   

 

pozostałe 6 240 896,80   

        

2. Wydatki majątkowe  13 626 559,54 

 w tym: 

 

na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE 

     

10 122 609,60   

 

pozostałe                                                                                                                   3 503 949,94 

 

Ogółem wartość majątku gminy na początek 2018 roku 

wynosiła 120 455 278,22 zł 

a na koniec 2018 roku wynosiła 134 900 857,61 zł. 
 

 

Finansowanie wydatków majątkowych: 

 

Ogółem poniesione wydatki na inwestycje  (w tys. zł)  13 627    

w tym:   

- dofinansowanie z UE i środków krajowych (środki    które wpłynęły na 

rachunek gminy w 2018 roku)  

4 139    

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na wkład własny  6 348    

- kredyt na prefinansowanie środków z UE (PROW)  1 798    

- środki własne   1 342    
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Zadania realizowane  z udziałem środków z Unii Europejskiej 

 

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił 

kwotę 12.784.899,55 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 10 624 078,40 zł. Z pozyskanego 

dofinansowania w 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.847.613,74 zł. 

 

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 

Nazwa przedsięwzięcia 
Plan na dzień 

31.12 2018 r.  

Wydatki 

poniesione w 

2018 r.   

Uwagi 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja 

przepompowni ścieków w Żarkach   

760.000 514 588,06 Zadanie zakończone 

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie 

posesji prywatnych w Gminie Żarki 
1.873.173 1 861 260,57 Zadanie zakończone 

Odnowa Topolowa. Rewitalizacja przestrzeni 

miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach 
2 510 980,45 1 658 607,64 Kontynuacja w 2019r 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku po dawnej Szkole Podstawowej na socjalne 

lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka 

Lelowska Gmina Żarki 

986.820,14 755 000,00 Kontynuacja w 2019r 

Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Jaworznik 

(dotacja)  
800 000,00 799 500,00 Zadanie zakończone 

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. 

Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej Gmina 

Żarki 

5.250.069,23 4 503 663,33 Zadanie zakończone 

Termomodernizacja komunalnych budynków 

mieszkalnych w Gminie Żarki 
-  

Przesunięcie na 

2019r. 

Zorganizowanie usług opiekuńczych na terenie 

Gminy – utworzenie klubu dziecięcego   
170.831,25 107.045,81 Kontynuacja w 2019r.  

Nasza Szansa. Aktywizacja zawodowa 197.575,15 125.584,43 Kontynuacja w 2019r. 

Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora 200 395,24 159 341,55 Kontynuacja w 2019r, 

Dni Żarek z Jurajską Rybą  38.058,45 37.972,59 Zadanie zakończone 

Erasmus + w SP w Żarkach  69.807,54 64.024,42 Zadanie zakończone 

Ogółem:  12.784.899,55 10 624 078,40 
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IV. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 ZASOBY MIESZKANIOWE  

 

Na dzień  31 grudnia w zasobie mieszkaniowym Gminy Żarki znajdowały się 42 mieszkania, 

w tym 12 mieszkań socjalnych. 

 

Na początku 2018r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 

- przy ul. Częstochowskiej 61 w Żarkach - w budynku znajdują się 4 mieszkania,  

o powierzchni: 36,02m2, 57,89m2, 36,02m2, 36,82m2 (łączna  powierzchnia mieszkań: 

166,75m2), o przeciętnej liczbie izb - 2; 

 

- przy ul. Steinkellera 3 w Żarkach - w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni: 

25,02m2, 32,12m2 (łączna  powierzchnia mieszkań: 57,14m2), o przeciętnej liczbie izb - 2; 

 

- przy ul. Szkolnej 4 w Przybynowie - w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni: 

(łączna  powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 149,88 m2), o przeciętnej liczbie izb - 2; 

 

- Jaroszów 42 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni:  38,3m2, dwuizbowe, 

 

- przy ul. Szkolnej 35 w Jaworzniku - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni: 

51,67 m2, trzyizbowe; 

 

- przy ul. Szkolnej 1 w Ostrowie - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni:  

20,97m2, jednoizbowe, 

 

- przy ul. Leśniowskiej 18 w Żarkach - w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni: 

36m2, 39m2 (łączna powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 75 m2), o przeciętnej liczbie 

izb - 2; 

 

- przy ul. Leśniowskiej 61 w Żarkach - w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni: 

63m2, 63m2, 28m2 (łączna  powierzchnia mieszkań w tym budynku to 154 m2), o przeciętnej 

liczbie izb - 3; 

 

- przy ul. Berka Joselewicza 11 w Żarkach - w budynku znajdują się 4 mieszkania, o 

powierzchni: 32m2, 36m2, 32m2,  18m2 ( łączna powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 

118m2), o przeciętnej liczbie izb - 2; 

 

- przy ul. Wierzbowej 8 w Żarkach - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni: 

42,8m2, trzyizbowe; 

 

- przy ul. Piłsudskiego 38 w Żarkach - w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni: 

88m2, 79m2, (łączna  powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 167m2), o przeciętnej liczbie 

izb - 4; 

 

- przy ul. Topolowej 1 w Żarkach - w budynku znajduje się 11 mieszkań, o powierzchni: 

21m2, 54m2, 18m2, 18m2 , 18m2, 18m2 , 59m2, 18m2 , 18m2 , 18m2, 36m2, ( łączna  

powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 296 m2), o przeciętnej liczbie izb - 1; 
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 -przy ul. Topolowej 3 w Żarkach - w budynku znajduje się 7 mieszkań, o powierzchni: 32m2, 

32m2, 32m2, 32m2 , 32m2, 32m2 , 32m2, ( łączna  powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 

224m2), o przeciętnej liczbie izb - 2; 

 

- przy ul. Topolowej 1 w Żarkach - w budynku znajduje się 11 mieszkań, o powierzchni: 

21m2, 54m2, 18m2, 18m2 , 18m2, 18m2 , 59m2, 18m2 , 18m2 , 18m2, 36m2, ( łączna  

powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 296 m2),  o przeciętnej liczbie izb - 1. 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018r. - 41 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2018r. - 42 mieszkania. Zwiększenie liczby mieszkań związane było  

z powiększeniem zasobu mieszkaniowego poprzez adaptację innego pomieszczenia w 

budynku komunalnym na mieszkanie. 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,18m2, w przeliczeniu na  

1 mieszkańca  16,97m2.  

 

W 2018r oddano do użytkowania 1 mieszkanie na terenie gminy.  Mieszkanie było przyznane 

w związku z eksmisją najemcy do lokalu socjalnego. Zakończyło się jedno postępowanie 

eksmisyjne do lokalu socjalnego. Powodem eksmisji było niezamieszkiwanie najemcy w 

lokalu. 

 

W 2018  rozpoczęto termomodernizację dwóch budynków przy ul. Topolowej w Żarkach pn. 

„Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarki Gmina 

Żarki”. 

 

         
 

 

W 2018r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w zasobie gminnym na łączną kwotę  26 554,48, 

w tym w zasobie komunalnym 13 276,43, których beneficjentami było 60 osób, a w zasobie 

gminnym 29 osób.  Podstawą ich przyznania był art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 

o dodatkach mieszkaniowych. Kwota najniższego dodatku wynosiła 21,58 zł, a w zasobie 

gminnym  50,80 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 288,26, a w zasobie gminnym 254,34zł 

na dzień 1 stycznia 2018 r zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły 72 650,88 zł, a płatnościami dotyczyły 18 mieszkań.  

 

Na dzień 31 grudnia 2018r dane te przedstawiały się następująco:  

zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 66 445,12 zł. 

 

 

 INFRASTRUKTURA DROGOWA  
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Łączna długość dróg w gminie Żarki wynosi 219,40 km.  

Drogi administrowane przez gminę wynoszą 172 km, w tym drogi gminne 105,955 km.  

Drogi powiatowe przebiegające przez gminę wynoszą 23,4 km a drogi wojewódzkie 24 km. 

 

Drogi gminne o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumiczne, beton, kostka) na początku 2018 

r. wynosiły 49,755 km, co stanowiło 46,96 % dróg gminnych, a pod koniec roku 2018 -  

52,46 km, co stanowiło 49,51 % dróg gminnych. 

 

 
 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła 11 km, natomiast na dzień 

31 grudnia 2018r. 11,44 km. 

 

Łączna długość ścieżek rowerowych w gminie Żarki wliczając ścieżkę przy drodze 

wojewódzkiej oraz powiatowej wynosi 15,84 km.   

 

 

 WODOCIAGI I KANALIZACJA 

 

Informacje na temat infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 

 

1. Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 roku   - 125 100 mb 

2. Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2018 roku        - 129 900 mb 

3. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na początek 2018 roku      - 44 100 mb 

4. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na koniec 2018 roku          - 50 400 mb 

5. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98 % mieszkań 

6. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie gminy lub jednostek       

    gospodarki komunalnej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła    - 44 100 mb                   

    natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. – 50 400 mb   

7. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 1233 przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

    na dzień 31 grudnia 2018 r.              1274 przyłączy do sieci kanalizacyjnej   

 

8. W 2018 roku doszło do 3 szt. awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zapchanie 

sieci. W związku z awariami niezwłocznie przystąpiono do przeczyszczenia sieci  
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i udrożniono przepływ. 

9. Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających 

oczyszczenia wynosił 100 %, zaś pod koniec roku również 100 %. 

10. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 roku 50 % budynków,  

      zaś pod koniec 53 %, w tym na wsi 5,5 %. 

 

 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

W 2018 roku przeprowadzono następujące czynności z zakresu ochrony środowiska: 

 

1. Przyjęto 80 zgłoszeń usunięcia drzew na łączną ich liczbę 1083 szt. 

2. Wydano 1 sprzeciw na w sprawie usunięcia jednego drzewa. 

3. Przeprowadzono 9 postępowań o udzielenie zezwolenia na usunięcie łącznie 54 szt. 

drzew. 

4. Przeprowadzono 3 postępowania dot. samowolnego usunięcia drzew.  

5. Uzyskano 9 zezwoleń na usunięcie 32-óch drzew gminnych. 

6. Przyjęto zgłoszenie 4 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej i wydano decyzję. 

8. Wydano 5 opinii w sprawie decyzji środowiskowych. 

9. Wniesiono sprzeciw na prowadzenie instalacji  Ferma Produkcyjna  Tuczu Brojlerów 

Agroferm  Krystyna Suchecka Zawada, gm Żarki, ostatecznie Starostwo Powiatu 

Myszkowskiego przyjęło zgłoszenie tej instalacji. 

10. Występowano do WIOŚ o kontrole ferm drobiu w Zawadzie.  

11. Wydano jedno  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

12. Wydano 32 decyzje w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za odprowadzanie 

odpadów komunalnych. 

13. Wydano 4 opinie do realizacji prac regulowanych ustawą prawo geologiczne i górni-

cze. 

14. Wezwano do usunięcia odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania w  

Suliszowicach 1, w Żarkach 4, w  Kotowicach 1. 

15. Stosownie do ustaleń w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w miesiącu czerwcu 

przeprowadzone kontrole podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami.  

16. Na skutek interwencji WIOŚ dokonano oględzin na prywatnej nieruchomości w Ja-

worzniku w zakresie odpadów zawierających azbest.  

17. Wprowadzono 5 zmian w prowadzonym Rejestrze Działalności Regulowanej.  

18. W związku z interwencją WIOŚ przeprowadzono kontrole na nieruchomości, gdzie 

prowadzona była działalność gospodarcza w Kotowicach. 

19. Przeprowadzano kontrole w 25 posesjach  w zakresie spalania odpadów; w piecach, 

pozostałości roślinnych  na powierzchni terenu oraz w zakresie realizacji uchwały an-

tysmogowej. 

20. Przeprowadzono 3 kontrole z zakresu czystości i porządku  na nieruchomościach pry-

watnych  na skutek interwencji sąsiadów.  

21. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa rosnącego na działce 

przy Przychodni Zdrowia w Żarkach. 

22. Dokonano udziału w postępowaniu w sprawie szkody spowodowanej przez upadające 

konary drzewa - pomnika przyrody rosnącego na nieruchomości prywatnej w Żarkach. 
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 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2018 roku z terenu Gminy Żarki zostały odebrane następujące ilości odpadów 

komunalnych. 

Segregacji podlegały: 1) papier – w workach w kolorze niebieskim; 2) szkło – w workach 

w kolorze zielonym; 3) tworzywa sztuczne  oraz metal (razem) – w workach w kolorze 

żółtym; odpady biodegradowalne – w workach w kolorze brązowym, 5) popiół – 

w pojemnikach. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów segregowanych odbywa się 

z pojemników w analogicznych kolorach jak worki. 

 

   

 

Selektywne odbieranie odpadów na zgłoszone żądanie od właściciela frakcji: 1) budowlanych 

i rozbiórkowych z terenu nieruchomości zamieszkałych, gdy odpady te powstały w wyniku 

prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, 2) odpady 

zielone, których objętość przekracza 0,2 m3.  
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Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny były również w ramach zbiórki ulicznej 

sprzed nieruchomości z podziałem na frakcje: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. 

Masa wszystkich zebranych odpadów komunalnych segregowanych w 2018r. wyniosła 

2687,42 Mg (w tym odpady zebrane w PSZOK oraz ze zbiórki ulicznej). 

Masa zebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w 2018r. wynosiła 1650,00 Mg. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 38,03 Mg odpadów. 
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Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na dzień 31.12.2018r. 

obejmował 7432 osób, oraz 169 nieruchomości letniskowych. Wg ewidencji ludności 

liczba osób w Gminie Żarki wynosi 8462 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców z 

ewidencji ludności i liczbie mieszkańców objętych GSGOK wynika m.in z tego, że wielu 

uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna 

sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną 

pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu 

weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 
 

Liczba złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Żarki od dnia 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. (stan na dzień 31.12.2018r.) 

systemem objęto: 7432 osoby, w tym: 

 liczba osób zadeklarowanych na stawkę 9,00 zł (odpady segregowane) – 6592, 

 liczba osób zadeklarowanych na stawkę 16,00 zł ( odpady niesegregowane) – 876, 

 liczba złożonych aktywnych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych – 2590, 

 liczba złożonych deklaracji dla nieruchomości letniskowych: 169. 
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Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 

maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów, obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w 2016 roku. osiągnięte przez Gminę Żarki poziomy wynoszą:  

 

 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-

nych do składowania – 4,54  % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wymagany 75 50 50 50 45 45 40 40 35 

osiągnięty - 0 0 0 0 9 4,54   

 

 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gmi-

ny – 35,279 %  
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 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 
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Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Należności 
990 206,0

5 
986 938,55 991 395,55 989 322,75 

Upomnienia/ ilość - 318 5 329 

Wpłaty z zaległości z egzekucji 4 238,90 8 476,50 962,84 3 092,88 

Zaległości 
138 282,7

4 
131 108,77 151 008,93 125 744,96 

 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żarki działa zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Gmina Żarki osiąga poziom recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru 

gminy oraz poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania narzucone na gminę ustawowo. Wszystkie odpady komunalne 

pochodzące z Gminy Żarki są poddawane innym niż składowanie procesom przetwarzania. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Żarki na lata następne jest  uświadamianie mieszkańców 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu prawidłowego segregowania 

odpadów komunalnych. 

 

VI. MIENIE KOMUNALNE 

 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki wynosi 469,6346 ha, w tym 

powierzchnia dla poszczególnych sołectw wynosi: 

 

- Czatachowa  - 11,0462 ha 

- Jaroszów       - 70,4584 ha 

- Jaworznik     - 86,0456 ha 

- Kotowice      - 29,7380 ha 

- Ostrów          - 12,1674 ha 

- Przybynów    - 21,2965 ha 

- Suliszowice   - 23,9119 ha 

- Wysoka Lelowska – 13,5509 ha 

- Zaborze         - 20,4314 ha 

- Zawada          -  3,4351 ha 

- Przewodziszowice -  8,4752 ha 

- Żarki               - 168,4306 ha 

- Góra Włodowska – 0,6473 ha 

 

Grunty przekazane w trwały zarząd wynoszą – 7,3207 ha 

W użyczenie oddano grunty o powierzchni – 12,6700 ha 

 

W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni 0,1189 ha 

 

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 r. do zasobów gminnych przybyło: 29,9212 

ha, natomiast z zasobów gminnych zbyto grunty o pow. 1,3061 ha. 
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VII. ŁAD PRZESTRZENNY  

 

Politykę przestrzenną w gminie, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego 

określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Żarki zostało zatwierdzone uchwałą nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w 

Żarkach z dnia 7 września 2011 roku i zmienione uchwałą nr XVII/112/2016 Rady 

Miejskiej w Żarkach z dnia 8 marca 2016 r. Uszczegółowienie zasad zagospodarowania 

terenów następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

W 2018 r. cały obszar Gminy Żarki pokryty był miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, które zostały uchwalone w 2014 r. i zmienione w 2016 r. Dla obszaru 

miasta Żarki niewielka zmiana planu miejscowego została również uchwalona w 2018 r. 

(zmiana dotyczyła obszarów położonych w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Źródlanej  

w Żarkach). 

 

W 2018 r. Gmina Żarki nie wydawała decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż cały obszar Gminy pokryty był 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o pozwoleniu  

na budowę wydaje starosta na podstawie ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gmina dysponuje wystarczającym zasobem terenów budowlanych, wyznaczonych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod różne funkcje. 

 

Cały obszar gminy pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego i jest to niewątpliwie atut gminy, który pozwala uniknąć chaosu 

przestrzennego wprowadzając spójność form architektonicznych, zarówno na terenach 

zainwestowanych, jak i dotychczas niezabudowanych. Plany miejscowe pozwalają 

skoncentrować jednorodną zabudowę, co ułatwia realizację infrastruktury technicznej i 

obniża koszty jednostkowe inwestycji. Dla obszarów objętych planem zagospodarowania 

przestrzennego procedura poprzedzająca proces budowlany jest łatwiejsza i krótsza. 

Niewątpliwie ze sprawami zagospodarowania przestrzennego jest powiązany Gminny 

Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023 został opracowany w kwietniu 2016 roku przez 

zespół Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa  we współpracy z władzami gminy 

Żarki, pracownikami administracji samorządowej, przedstawicielami instytucji 

społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych 

i mieszkańców gminy.  

Program został przygotowany w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, a także Ustawę o Rewitalizacji z dnia 

9 października (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz wytyczne odpowiednich Programów 

Operacyjnych. Struktura oraz prezentowane treści GPR, są zgodne z zaleceniami dla tego 

typu opracowań.  

 

Ze względu na możliwość objęcia Programem Rewitalizacji jedynie 20% powierzchni gminy 

oraz 30% mieszkańców, ostatecznie jako obszar rewitalizacji zostały wskazane trzy 

podobszary. Zawężenie obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji zostało 

przeprowadzone w trakcie spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji.  Głównymi przesłankami do 

takiego wyboru był duży potencjał wskazanych podobszarów rewitalizacji dla rozwoju całej 

gminy.  Wyszczególniono: 
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– Żarki - Centrum (określany dalej jako Podobszar 1), 

– Żarki - Osiedla (określany dalej jako Podobszar 2), 

– Wysoka Lelowska (określany dalej jako Podobszar 3). 

Tym samym obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,78 km2 (0,78% powierzchni gminy) 

oraz zamieszkuje go 2 467 mieszkańców (29,74% ludności gminy Żarki).  

 

Rewitalizacja Miasta i Gminy Żarki rozpoczęła się w 2017 r., natomiast to właśnie w 2018 

r. weszła w kluczową fazę. Realizowane inwestycje w zakresie rewitalizacji ulicy  

i mieszkań przy ul. Topolowej w Żarkach, a także przy dawnej szkole w Wysokiej 

Lelowskiej przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

 

Działania rewitalizacyjne prowadzone są z aktywnym udziałem lokalnych społeczności 

wskazanego obszaru, jako współodpowiedzialnych za swoje małe ojczyzny (sołectwa, 

osiedla, ulice). 
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Rewitalizacja przyczynia się do odbudowy i wzmocnienia więzi międzyludzkich (osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym – pozostali mieszkańcy, młodzi - seniorzy), 

poczucia lokalnej wspólnoty, zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności za los 

swojej ulicy, osiedla i współmieszkańców. 

 

Podobszary rewitalizacji w wyniku procesów ożywienia społecznego i gospodarczego 

zyskują nowy wymiar – przestrzeni przyjaznych tworzeniu nowych miejsc pracy 

(bazujących na lokalnych potencjałach, w tym turystycznych) oraz rozwojowi 

indywidualnemu. Sprzyja temu zadbana, bezpieczna, estetyczna i uporządkowana 

przestrzeń publiczna – eksponująca troskę mieszkańców o dobro wspólne i lokalne 

dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze (zabytkowe stodoły, Sanktuarium MB Leśniowskiej, 

Las Sejmikowy, dawna synagoga, Muzeum Dawnych Rzemiosł, las fabryczny, stadion 

LKS Zieloni Żarki). 

 

Szczególną troską objęci są mieszkańcy z grup defaworyzowanych (osoby 

niepełnosprawne, ubogie, bezrobotne, starsze i samotne) zamieszkujący obszar 

rewitalizacji. Przy wykorzystaniu ich zdolności i potencjałów podejmowane są działania 

służące podniesieniu komfortu ich życia, aktywizacji społecznej i zawodowej. 

 

 

VIII. EDUKACJA  

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum. 

 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

- szkoła podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach  – 7775,37 zł 

- szkoła podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie – 8838,38zł 

- szkoła podstawowa im. 11 Listopada w Zawadzie – 9150 zł 

- szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku – 12107,14 zł 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach – 19602,27 zł 
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Wydatki gminę na oświatę wynosiły 11 133 080,00 zł, z czego 8 092 494,00 zł (73 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

 

Sieć szkół 

Gmina prowadzi przedszkole, 4 szkoły podstawowe i gimnazjum 

Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Zarkach, ul. Częstochowska 61 

Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ul. Szkolna 2 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35 

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Zawadzie, Zawada 55 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 9 

 

Dowozy do szkół 
Koszt dowozu dzieci w roku 2017/2018 to 15 746,76 zł miesięcznie, usługę realizuje firma 

Mat Bus z Żarek 

 

Liczba  uczniów – liczba oddziałów 
 

Porównawczą ilość dzieci w szkołach przedstawiają poniższe tabele: 

 

 

  Gimnazjum   

  
Klasa 

Liczba 

uczniów 

Liczba od-

działów 

  

    

  III 92 4     

   

         

  Szkoła podstawowa   

  
Klasa 

Liczba 

uczniów 

Liczba od-

działów 

    

      

 I 80 6   

  II 80 6     

  III 22 2     

  IV 104 6     

  V 115 7     

  VI 70 5     

  VII 81 6     

  VIII 88 6     

 SUMA 640 44   
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Nauczyciele 
133,29 etatów w tym: 10 stażystów, 21,47 kontraktowych, 29,24 mianowanych i 72,58 dy-

plomowanych 

 

Stypendium, wyprawka szkolna i młodociani pracownicy 

Dokładnie 123 uczniów otrzymało stypendium szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 13 

0220,00 zł.  Wyprawkę szkolną otrzymało 8 uczniów na 2 667,15 zł.  Darmowe podręczniki 

755 kompletów na kwotę 90 765,24 zł. Trzech  pracodawców złożyło wniosek o refundacje 

kosztów kształcenia młodocianego pracownika na kwotę 153 199,00 zł. 

 

 

Przedszkola 

 

  Przedszkole   

  
Klasa 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

  

    

  Poniżej 

"0" 
185 9 

  

  "0" 97 5     

  Suma 282 14     

                  

 

W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne. Do gminnego przedszkola w Żarkach 

uczęszczało 195 dzieci, w tym 102 dziewczynki i 93 chłopców. Do przedszkola uczęszczały 

dzieci z następujących roczników: 

- Rocznik 2015 – 48 dzieci, 25 chłopców i 23 dziewczynki 

- Rocznik 2014 – 57 dzieci, 27 chłopców i 30 dziewczynek 

- Rocznik 2013 – 40 dzieci, 16 chłopców i 24 dziewczynki 

- Rocznik 2012 – 50 dzieci, 25 chłopców i 25 dziewczynek 

 

Ponadto, funkcjonował 1 oddział  przedszkolny w Kotowicach, do którego uczęszczało 15 

dzieci, w tym 8 dziewcząt i 7 chłopców. 

- Rocznik 2015 – 2 dzieci, 0 chłopców i 2 dziewczynki 

- Rocznik 2014 – 3 dzieci, 2 chłopców i 1 dziewczynka 

- Rocznik 2013 – 6 dzieci, 4 chłopców i 2 dziewczynki 

- Rocznik 2012 – 4 dzieci, 1 chłopiec i 3 dziewczynki 

 

Przy trzech szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. 

W gminie funkcjonował klub dziecięcy. Placówka ta obejmowała 24  miejsca na dzień 1 

września 2018 r. (wykorzystano 24) oraz 24 miejsca na dzień 31 grudnia 2018 r. 

(wykorzystanych było 22). 

 

Opieką w  na dzień 31 grudnia 2018 r. objętych było ogółem 22 dzieci, w tym 5 dzieci na wsi 

i 17 dzieci w mieście. W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 702 000,00 zł. 
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IX. POLITYKA SPOŁECZNA 

 

W gminie Żarki  z pomocy społecznej w 2018 roku korzystało 1048 osób, co stanowiło 

12,38% wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2018, w stosunku do 2017 roku, łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 126 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła  się  

w stosunku do roku poprzedniego o 83 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających  

z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 185 osób, co oznaczało spadek w 

stosunku do roku 2017 o 20 osób. 

 

W 2018 roku dominującym powodem przyznania pomocy, podobnie jak w latach 

poprzednich były niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba  Z tej przyczyny 

wsparciem pieniężnym, pomocą usługową i rzeczową objęto 276 rodzin, w których żyły 

494 osoby, w tym 146 osób w wieku produkcyjnym, 44 osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Pozostałe osoby to dzieci. W 204 rodzinach dochód był poniżej kryterium dochodowego,  

a w 72 rodzinach dochód kształtował się powyżej kryterium dochodowego. Kolejnymi 

powodami udzielania świadczeń było: ubóstwo - 133 rodzin, bezrobocie – 70 rodzin, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 25 rodzin, problem alkoholizmu – 29 rodzin oraz przemoc w rodzinie 27 

rodzin.  

 

Na początku 2018 roku szacowano, że 151 rodzin zagrożonych było ubóstwem, zaś pod 

koniec 2018 roku szacowaną tę grupę na 133 rodziny. Przyczyną spadku jest pobieranie 

przez rodziny świadczenia wychowawczego.   

 

W 2018r z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 1007osób z 408 rodzin, z czego 

wyłącznie pracą socjalną objętych było 618 osób z 210 rodzin.  

 

W gminie Żarki funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, z którego usług skorzystały 32 osoby. 

 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Żarki,  który scala działania na rzecz rodziny 

stanowi swoistą koncepcję zintegrowanych i zaplanowanych wytycznych w podejmowanych 

działaniach w odniesieniu do mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia w sytuacji 

kryzysu w rodzinie. 

 

Zaplanowane  działania w programie  realizowane  były  przez Miejsko- Gminny  Ośrodek 

Pomocy  Społecznej  w Żarkach we współpracy z: Urzędem Gminy w Żarkach, Policją, 

Placówkami oświatowymi z terenu gminy Żarki, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach, 

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejsko-

Gminną Komisją ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Myszkowie, Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu gminy Żarki, 

Kuratorami Sądowymi, Organizacjami pozarządowymi, Parafiami.  

 

W 2018 roku 17 rodzin, w których jest 74  osób, w tym 45 dzieci, było objętych wsparciem 

asystenta rodziny. 

 

W punkcie konsultacyjnym udzielano porad prawnych oraz porad psychologicznych. 

Udzielono pomocy w formie finansowej (zasiłek celowy, okresowy, stały), rzeczowej oraz 

dożywiania dzieci w szkole.  
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Zorganizowano 2 wyjazdy letnie dla dzieci, z których łącznie skorzystało 40 dzieci. 

 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej, zawierali kontrakty socjalne. 

 

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018 r. umieszczonych jest ogółem 32 dzieci. Pośród nich 

17 dzieci przebywa w 13 rodzinach zastępczych spokrewnionych,    6  dzieci w 3 rodzinach 

zastępczych  niezawodowych ,  4 dzieci przebywa w 1 rodzinie zastępczej zawodowej, 5 

dzieci przebywa w 2 placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 

 

W 2018 r. Gmina Żarki poniosła wydatki w wysokości 10%, 30%, 50% wydatków na opiekę i 

wychowanie dziecka w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

na kwotę 106 237,08 zł. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 377 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 

31 grudnia 2018r. 329 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 700, a na koniec roku 660. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. 

wyniosła 3375434,61 zł, w tym: kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 699 737,56 zł, świadczeń 

pielęgnacyjnych – 745 885,00 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 99064,60zł, zasiłku 

dla opiekuna – 77 280,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 51 000,00 

zł, świadczenie rodzicielskie – 309 610,40 zł, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 1 388 

857,05zł.   

 

Na początek 2018 r. 612 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na 

koniec 2018 r. – 579 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 

2018 r. 83 % rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 78 % rodzin, które ubiegały się o 

świadczenie wychowawcze.  

 

Na dzień 1 Stycznia 1018r. - 89 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, na dzień 31 grudnia 2018 r - 86 podmiotów. 

W 2018 roku wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2018 r 

(stan na 31.12.2018) 

- zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa  - 32 zezwolenia 

- zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18 % alkoholu(z wyjątkiem piwa) – 28 zezwoleń 

- zawierających powyżej 18% alkoholu - 28 zezwoleń 

 

Środków uzyskanych przez gminę z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku 

uzyskano 193.506,85 

 

Działania podjęte w 2018 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

-  ankietyzacja w szkołach, 

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

- zlot Rodzin Abstynenckich. 

 

Do Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 46 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu. W wyniku przeprowadzonych rozmów, osoby 

skierowano na konsultacje z psychologiem do Punktu Konsultacyjnego w Żarkach. 
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Działalność  Świetlicy Środowiskowej w Żarkach. Podstawowe cele i zakres działania: 

- zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, 

- zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia, 

- zmniejszenie śmiertelności degradacji psychofizycznej osób uzależnionych, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

 

X. OCHRONA ZDROWIA  

 

Na terenie gminy Żarki funkcjonuje jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą 

Aktywne Centrum Zdrowia. W 2018 roku z przychodni zdrowia skorzystało 15 981 

pacjentów oraz udzielono 26 620 porad. 

 

Porady udzielane w 2018 roku dotyczyły najczęściej takich jednostek chorobowych jak: 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niedokrwienne choroby serca, choroby tarczycy, przewlekłe 

nieżyty oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki 

łącznej, choroby układu trawiennego. 

 

W SP ZOZ-ie funkcjonuje Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w której wykonuje się 

świadczenia w takich poradniach jak: 

- Poradnia Diabetologiczna 

- Poradnia Dermatologiczna 

- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 

- Poradnia Neurologiczna 

- Poradnia Okulistyczna. 

 

W 2018 roku łącznie we wszystkich wyżej wymienionych poradniach udzielono 5 259 

świadczeń zdrowotnych.  

 

 

XI. BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE 

 

W 2018 roku Straż miejska podjęła 297 interwencji porządkowych. W ich efekcie skierowano 

jeden wniosek o ukaranie oraz wymierzono 106 mandatów, które dotyczyły najczęściej: 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów z kodeksu wykroczeń tj. niezachowanie 

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, zaśmiecaniu miejsc publicznych, nieprawidłowym 

parkowaniu pojazdów oraz z ustawy o odpadach tj. termicznym spalaniu odpadów poza 

spalarnią.   

 

Skontrolowano 25 posesji pod kątem przestrzegania spalania odpadów w piecach centralnego 

ogrzewania, prawidłowego pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych. 

  

Straż miejska podjęła 18 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 

Myszków, których głównym działaniem było zachowanie ładu i porządku na terenie 

Targowiska Miejskiego oraz przeciwdziałanie przestępstw. 

 

Straż miejska uczestniczyła także w comiesięcznych naradach w Komendzie Powiatowej 

Policji, gdzie prowadzona jest analiza miejsc w których najczęściej występują przypadki 

zdarzenia. 
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Poza tym przeprowadzono takie działania jak:  

 

- prelekcje dla wszystkich dzieci przedszkolnych oraz klas 1-3 w placówkach szkolnych na 

terenie gminy Żarki pt. „Ochrona Środowiska, segregacja śmieci, recykling”. 

 

- akcją prewencyjna SMOG, ekologia – Żarecki Klub Seniora 

 

- prelekcja o bezpieczeństwie z podopiecznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Żarkach. 

 

- we wrześniu przeprowadzono akcję „Bezpieczna droga do szkoły” mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych. Akcja prowadzona była od godzin 7.00. 

 

- zabezpieczono teren ul. Myszkowska na wysokości Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki  

w związku z awarią linii gazowej. 

 

- zabezpieczono widowisko na terenie placu targowym „Juromania dzień i noc rozmaitości  

w Żarkach”, oraz zabezpieczono na czas przejścia uczestników pod pomnik ul. Ofiar Katynia  

(11 listopad Narodowe Święto Niepodległości)  

 

 STRAŻ POŻARNA  

 

W gminie Żarki funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie jednostki 

są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. OSP Żarki i OSP Jaworznik są 

zarejestrowane również w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. 

 

 
Udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarki  

w 2018r. przedstawiał się następująco: 

1. OSP Żarki – 186  

2. OSP Jaworznik – 43 

3. OSP Czatachowa – 22 

4. OSP Kotowice – 16 

5. OSP Przybynów – 33 

6. OSP Ostrów – 4 

7. OSP Wysoka Lelowska – 0 

 

Razem odbyło się 304 akcji ratowniczych. OSP biorą również udział w wyjazdach 

gospodarczych m.in. zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez masowych.  
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XII. INWESTYCJE  

 

Inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych wpisują się w dokumenty strategiczne 

szczebla krajowego i regionalnego:  w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego 

„ŚLĄSKIE 2020”, Strategię Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego Strategię Europa 2020, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Strategię  Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023, 

Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026. 

 

Inwestycje i zadania finansowane z budżetu Miasta i Gminy w Żarkach w 2018 r.  

 

Nazwa: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie 

Żarki 

 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 5 067 002,49 zł.  

Wydatki w 2018r.: 1 873 173,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 314 932,76 zł, środki własne: 

558 240,24  zł. 

Zadanie: Zakup, montaż oraz uruchomienie 320 zestawów  instalacji solarnych, 17 sztuk 

pomp ciepła, 134 sztuk  instalacji fotowoltaicznych 

Wykonawca: Polska Ekologia Sp. z o.o.  (solary i pompy ciepła), FlexiPower Group  

Sp. z o.o. zł Sp. K., Wola Zaradzyńska (fotowoltaika). 

 

Nazwa: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana 

w ramach programu ograniczenia niskiej emisji 

Wartość: Realizacja w latach 2017-2018, wartość całkowita: 2 607 637,71 zł, w tym środki 

WFOŚiGW w Katowicach – dotacja 450 000,00zł, pożyczka 674 096,12 zł.  

Wydatki poniesione w 2018 roku: z środków własnych 729 030,00 zł. 
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Zadanie: Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie 

gminy Żarki poprzez montaż nowych ekologicznych pieców w 225 domach (z atestem ener-

getyczno-emisyjnym) Mieszkaniec pokrywał 50 proc. kosztów.  

 

                                        

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki 

oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach. 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2016-2018, wartość całkowita: 624 692,63 zł.  

Wydatki w 2018r.: 514 588,06 zł, dofinansowanie: 415 846,69 zł, środki własne: 98 741,37 zł  

Zadanie: Powstała kanalizacja przy ul. Częstochowskiej w Wysokiej Lelowskiej na długości 

780 m oraz została zmodernizowana przepompownia przy u. Leśniowskiej w Żarkach. 

Wykonawca: BUDREM  Zawiercie  

 

 

 

Nazwa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz w 

Wysokiej Lelowskiej. 

 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 5 334 169,23 zł.  

Wydatki w 2018r.: 4 503 633,33 zł, dofinansowanie: 1 997 982,00 zł, środki własne: 
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2 505 681,33 zł 

Zadanie: 73 nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wybudowano 4,503 km wodociągu 

i  5,468 km kanalizacji. 

Wykonawca: EKOBUD Sp. z o.o., z Glinicy. 

 

 

Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w 

gminie Żarki – dokumentacja 

Wartość: 23 402,00 zł 

Zadanie: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji fotowoltaicznej dla 

obiektów: UMIG, ośrodek zdrowia,  gimnazjum, ośrodek kultury. Moc instalacji zbliżona do 

średniej zużycia prądu w tych budynkach.  

 

Nazwa: Wymiana i utylizacja azbestu – VII edycja  

 

Zakres: demontaż, transport i utylizacja azbestu z dachów budynków mieszkalnych  

i gospodarczych z prywatnych posesji 

 

Wartość: 20 304,93 – kwota finansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach, w nieznacznej części z wpłat własnych mieszkańców.  

 

Zadanie: Demontaż, transport i utylizacja 602 ton.  

 

 

Nazwa:  Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w 

Żarkach. 

 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2019, wartość całkowita: 2 842 354,03zł.  

Wydatki w 2018r.: 1 658 607,64 zł, dofinansowanie: 721 798,73 zł, środki własne: 

936 808,91 zł 

 

Zadanie: Rewitalizacji przestrzeni budynków komunalnych oraz socjalnych: wymieniony 

dach, ocieplone ściany, nowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne. Teren 

zagospodarowany poprzez: zieleń,  plac zabaw, boisko, miejsca spotkań i rekreacji. 

Mieszkańcy zyskali nowe, estetyczne strefy wejściowe do domów, oświetlenie, monitoring. 

Wykonawca: RAK Inwest Myszków  

Gospodarka Komunalna – Mieszkania Socjalne  
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Nazwa: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 

podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w Wysokiej Lelowskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2019, wartość całkowita: 1 258 182,96 zł. 

Wydatki w 2018r.: 755 000,00 zł, dofinansowanie: 643 250,00 zł, środki własne: 111 750,00 

zł 

Zadanie: Powstało dziewięć mieszkań. Średnia powierzchnia mieszkań -  42,91 kw. Roboty 

obejmowały pomieszczenia wewnętrzne, elewacje, instalacje oraz zagospodarowanie terenu. 

Obiekt poddany został termomodernizacji, zakupiono podstawowe wyposażenie mieszkań. 

Zbudowano boisko wielofunkcyjne wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej. 

Wykonawca: WOJTEX Wojciech Dybiński  

 

 

Nazwa: Przebudowa ulic: K. Deyny, J. Kukuczki, B. Malinowskiego oraz K. Górskiego 

oraz W. Komara, K. Skolimowskiej, J. Kusocińskiego w Żarkach  

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 1 475 100,52 zł.  

Wydatki w 2018r. : 1 406 220,52 zł z środków własnych. 

 

Zadanie:  Przebudowa dróg w ciągu ulic K. Deyny, J. Kukuczki, B. Malinowskiego oraz K. 

Górskiego w Żarkach obejmowała: utwardzenie, nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki, 

odwodnienie, wjazdy na posesje, asfaltową ścieżkę rowerową oraz zmianę organizacji ruchu. 

 

Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX Marcin Sosnecki Myszków  
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Nazwa: Przebudowa ul. Topolowej w Żarkach 

Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 182 083,82 zł.  

Wydatki w 2018r.: 179 481,27 zł z środków własnych. 

 

Zadanie: Wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, odwodnienie, 

wjazdy na posesje.  

Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX Marcin Sosnecki Myszków  

Infrastruktura komunalna – Drogi  

 

    
 

Nazwa: Remont ulic Polnej i Cichej w Jaworzniku. Po remoncie. 

Wartość: 347 945,84 zł, w tym 278 356,00 zł – dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, środki własne. - 69 589,84 zł 

Zadanie: Remont ul. Cichej na dł. 1200 m, ul. Polnej na dł. 200 m, wykonano utwardzenie, 

nakładki asfaltowe i pobocza.  

Wykonawca:  P.R.D.M. MYSZKÓW Sp. z o.o.  

 

 

Nazwa: Modernizacja ul. Polnej w Kotowicach - dokumentacja i wykonanie 
Wartość: 702 018,39 zł  

Zadanie: Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Polnej i wykonanie inwestycji: 

podbudowa, nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltu, odwodnienie.  Powstała droga gminna 

o szer. 4,5 m z krawężnikami o długości 514,70 m, ułożono kostkę brukową, a na wlocie do 

DW 792 na długości 20 m od skrzyżowania asfalt.  ZUK wykonał 170 metrów nowego 

wodociągu, zamontowano 7 zasuw i jeden hydrant.  

Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX Marcin Sosnecki Myszków  

 

Nazwa: Dokumentacja techniczna ulic Młyńska i Jagodowa w Żarkach - drogowa, 

wodociąg i kanalizacja 

Wartość:  116 000,00 zł  

Zadanie:   Projekt polega na przygotowaniu dokumentacji na przebudowę dróg w ciągu ul.  

Młyńska, Jagodowa wraz z projektem na budowę wodociągu i kanalizacji.  

Wykonawca: Studio V13 Paweł Niedzielski Częstochowa  

 

Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Chopina (od Młyńskiej do Słonecznej) 

Wartość: 12 000,00 zł  

Zadanie: wykonanie dokumentacji 

Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa  
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Nazwa: Dokumentacja techniczna łącznik między ul. Łąkową a ul. Moniuszki  

w Żarkach 

Wartość: 15 000,00 zł  

Zadanie: wykonanie dokumentacji     Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa  

 

Nazwa:  Dokumentacja techniczna na ul. Zieloną w Żarkach 
Wartość: 19 000,00 zł 

Zadanie: wykonanie dokumentacji    Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa  

 

Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Parkową w Przybynowie 
Wartość: 12 000,00 zł 

Zadanie: wykonanie dokumentacji.    Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa  

 

Nazwa:  Dokumentacja techniczna: ul. Sąsiedzka w Ostrowie 
Wartość: 20 000,00 zł 

Zadanie: wykonanie dokumentacji.    Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa  

 

Nazwa: Oznakowanie ulic na terenie Gminy Żarki. 

Wartość: 80 085,30 zł 

Zadanie: Wykonanie, dostarczenia i montażu elementów oznakowania ulic – tabliczki ze 

słupkami. Sołectwa  - 65 sztuk słupków i 131 tablic, miasto - 139 słupków i 272 tablice. 

Wykonawca: Utal 

 

Nazwa: Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Koziegłowska w Żarkach 

Wartość: 36 973,64 zł  

Zadanie:   Budowa oświetlenia na odcinku między ul. Spadową do końca zabudowań przy ul. 

Koziegłowskiej.  Postawiono 5 słupów z oprawami ledowymi, na 4 istniejących powieszono  

oprawy ledowe. 

Wykonawca: Elgar Janusz Garncarz Żarki  

 
 

Nazwa: Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Młyńska w Żarkach  

Wartość: 34 866,74 zł 

Zadanie: Budowa oświetlenia na odcinku przy istniejących zabudowaniach przy ul. 

Młyńskiej.  Zawieszono 8 opraw na istniejących słupach oświetleniowych i dobudowano 3 

latarnie – w sumie 11 punktów oświetleniowych. 

Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Samsel z Myszkowa. 

 

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywa w Żarkach 
Wartość: 1 585,59 zł 

Zadanie: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy zabudowaniach.  
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Wykonawca:  Tauron Dystrybucja  

 

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Przybynowie 
Wartość: 2 156,84 zł  

Zadanie: Budowa dodatkowych dwóch punktów oświetleniowych przy ul. Ogrodowej  

w Przybynowie.  

Wykonawca: Tauron Dystrybucja 

 

Nazwa: Wymiana słupów oświetleniowych na Starym Rynku  

Wartość: 32 383,44 zł 

Zadania: Wymieniono 17 sztuk słupów oświetleniowych 

Wykonawca: ALUMAST S.A. 

 

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów w Żarkach  

Zadanie:  Postawiono 10 opraw ledowych  w Żarkach przy ul. Chabrów. 

 

Nazwa: Wymiana oświetlenia na terenie przedszkola publicznego przy ul. Wierzbowej  

w Żarkach  

Zadanie: Montaż i podłączenie 5 lamp. W efekcie doświetlona jest ul. Wierzbowa. 

Wykonawca: ELEKTROBI  

 

Nazwa: Budowa wodociągu z przyłączami Czarny Kamień i ul. Niegowska Żarki 

Wartość:  12 915,00 zł, rok 2017 - Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów 

jury górnej dla ujęcia wód podziemnych w Jaworzniku - 145 140,00 zł 

Zadanie:  Projekt polega na wykonaniu dokumentacji technicznej  

Wykonawca: Ekoprojekt Iwona Hadryś  

 

Nazwa: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jaworznik 

Wartość:  799 500,00 zł  zł,   dofinansowanie: 253 125,00 zł, w tym 99 210,25 zł w ramach 

EFRR  i 153 914,75zł, środki własne: 546 375,00 zł  

Zadanie: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedens – Benz, model Atego 

wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 220kW, podwozie drogowe w układzie 

napędowym: 4x4 uterenowione, silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy 

ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin. Auto ze zbiornikami 

na wodę (4,3 m sześcienne) oraz na środek pianotwórczy, wyposażony w autopompy 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. z Korwinowa 

 

 
 

Nazwa: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach 
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Wartość: 423 762,50zł, dotacja z Unii Europejskiej -  360 198,12 zł, z budżetu państwa - 21 

188,13 zł, a wkład własny - 42 376,25 zł. 

Zadanie: Utworzono Klub Dziecięcy  w Żarkach, który funkcjonuje od 2018 r. w ramach pro-

jektu unijnego przez 2 lata. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat mają  zapewnione miejsce w budyn-

ku gimnazjum. Wykonano remont przystosowujący pomieszczenia  do nowych funkcji. Klub 

czynny od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. W każdym roku działania przyję-

tych 9 dzieci, które oprócz zabawy i wypoczynku, uczestniczą w edukacji wczesnodziecięcej 

tj. zajęciach z j. angielskiego, zajęciach taneczno-rytmicznych, zajęciach logopedycznych. 

Zapewnione wyżywienie 4 posiłki dziennie. 

     

Nazwa: Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna 

społeczności lokalnej w gminie Żarki 

Wartość: 197 175,15 zł, dofinasowanie 100 proc.  

Zadanie: Projekt aktywizacji mieszkańców ściśle wiąże się z rewitalizacją  mieszkań  i 

zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Topolowej w Żarkach, a także przebudową budynku 

po dawnej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej na mieszkania socjalne. Celem jest 

wzmocnienie aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności. 

Działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania 

tożsamości lokalnej. Udział w projekcie ekspertów z Nikiszowca – dzielnicy Katowic, a także 

dwudniowa wizyta studyjna do tego inspirującego miejsca. 

 

Nazwa:  Barwy jesieni - Żarecki Klub Seniora 
Wartość: 200 395,24 zł, dofinasowanie 100 proc.  

Zadanie:  Klub otwarty jest dla seniorów dwa razy w tygodniu w  Domu Kultury w Żarkach. 

Gmina partycypuje w kosztach polega na udostępnieniu pomieszczeń pod Klub.  

Zadanie: Zakupiono kompletne wyposażenie w tym: meble, urządzenia, przyrządy do 

prowadzenia zajęć, zapewniono poczęstunek. 
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Przewidziano bogaty katalog zajęć: zajęcia artystyczne, gimnastyczne, informatyczne, z języ-

ków obcych, treningi pamięci, spotkania z psychologiem, spotkania edukacyjne, wycieczki 

edukacyjne, wyjazdy do miejsc kultury, organizacja spotkań/imprez dla seniorów w każdym 

sołectwie, tak aby jak najlepiej wypromować ideę istnienia Klubu Seniora w całej gminie.   

 
 

Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Ostrowie wraz 

 z zagospodarowaniem terenu (pożyczka dla LKS Zieloni Żarki) 

Wartość: 213 007,51 zł, dofinansowanie 205 177,00zł  

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16x26 m do piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z trawą syntetyczną. Boisko przy świetlicy. 

Wybudowana wiata rekreacyjna, która wyposażona jest w ławostoły, ławki, obok palenisko.  

 

      
 

Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Suliszowicach wraz  

z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Kotowicach (pożyczka dla KS Kotowice) 

Wartość: 206 007,50zł, dofinansowanie 153 493,00zł  

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16x26 m do piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z trawą syntetyczną przy studni w Suliszowicach oraz 
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budowa wiaty w Kotowicach. 

 

 Zadania inwestycyjne na terenie gminy finansowane z innych budżetów 

 

Nazwa: Przebudowa ul. Myszkowskiej odcinek Żarki – Myszków 

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Zarząd Dróg w 

Katowicach 

Wartość: 36,4 mln zł, z czego około 30,8 mln to dofinansowanie ze środków unijnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała  pochodzi z budżetu Województwa 

Śląskiego. 

Zadanie: Na odcinku 5,4 km powstała nowa nawierzchnia wraz z całą konstrukcją drogi, 

obustronnymi chodnikami i drogą dla rowerów. Zmniejszono poziom hałasu. 

 

 

   

 

 

Nazwa: Przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach, odcinek od DW 793 do drogi 

gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie 

Wartość:  1 670 000 zł 

Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Częstochowskiej o dł. ok. 670,0 m od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 793 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Żarkach oraz remont dwóch 

obiektów mostowych w ciągu tej ulicy. Montaż nowych krawężników,  budowa ścieku 

przykrawężnikowego z kostki granitowej, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, remont 

oraz przebudowa ciągów pieszych z wymianą obrzeży na nowe, budowa chodników z kostki, 

remont oraz przebudowa zjazdów do posesji. 

Wykonawca: PRDM "MYSZKÓW, 

 

Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem 

instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół w Żarkach. 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie 

Wartość: 2 663 529,41 zł 

Zadanie: Termomodernizacja obejmuje odwodnienie i ocieplenie ścian fundamentowych, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu 

budynku głównego oraz stropodachu sali gimnastycznej. Przeprowadzony zostanie także 

remont instalacji CO, kanalizacyjnej i odgromowej. Prace obejmują także wymianę 

oświetlenia i opraw oświetleniowych, budowę instalacji solarnej i wentylacji mechanicznej 

sali gimnastycznej. Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery, zmniejszy się także ilość gazu potrzebnego do ogrzania szkoły. 
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Nazwa: Remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w branży 

informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy. 
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie 

Wartość:  1.235.294,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 995.909,30 zł 

Zadanie: Remont obejmuje 2 pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 

pracownię hotelarską wraz z zapleczem, i pracownię reklamy.  Nastąpi dostosowanie 

infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację 

barier architektonicznych (montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki).  

Dzięki remontowi poszerzy się oferta edukacyjna skierowana do młodzieży, dzięki czemu 

wzrosną szanse młodych osób w znalezieniu atrakcyjnej pracy.  

W całej szkole prowadzona jest wymiana instalacji elektrycznej, której koszt pokrywa Powiat 

Myszkowski w wysokości 448 tys. zł 

 

 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I TURYSTYCZNA 

 

 OŚRODEK KULTURY  

 

W gminie Żarki funkcjonuje jeden Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W skład Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach wchodzą: budynek Domu Kultury w Żarkach  

i świetlice w Gminie Żarki. Obecnie przy Domu Kultury działa 11 świetlic w: Zaborzu, 

Ostrowie, Przybynowie, Wysoce Lelowskiej, Kotowicach, Jaworzniku, Zawadzie, 

Suliszowicach, Jaroszowie i Czatachowie oraz Świetlica Środowiskowa w Żarkach.   

Budynki samodzielnie prowadzone przez MGOK to: budynek Domu Kultury w Żarkach, 

Świetlica w Wysokiej Lelowskiej, Świetlica w Suliszowicach, Świetlica w Jaroszowie. Każda 

placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.         

W strukturę MGOK w Żarkach wpisują się również grupy: Związek Emerytów i Rencistów w 

Żarkach, Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach, Związek Kombatantów w 

Żarkach, Klub Seniora „Barwy Jesieni”, Koło Związku Pszczelarzy, Punkt Informacji 

Turystycznej w Żarkach. 

Przy Domu Kultury w Żarkach działały w 2018 roku zespoły śpiewacze i koła zainteresowań: 

Koło Sprawnych Rąk, Lira z Żarek (do VII.2018), kółko brydżowe, Teatr Odjazd (do 

VI.2018), Nauka tańca towarzyskiego, Klub Seniora „Barwy Jesieni”, zajęcia plastyczne, 

Ognisko Baletowe, taniec break dance, nauka śpiewu, nauka języka angielskiego, nauka gry  

na instrumentach. 
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W świetlicach wiejskich działają również zespoły śpiewacze: Wysoczanki (Świetlica Wysoka 

Lelowska), Kłos (Świetlica Jaworznik, działał do VI.2018), Ostrówiolinki (Świetlica Ostrów), 

Carmen (Świetlica Przybynów, działał do VII.2018). Zespoły reprezentują gminę na różnych 

konkursach i przeglądach. 

Zorganizowano między innymi imprezy i uroczystości w 2018 roku: 

 Spotkania z historią z Panem Krzysztofem Tabaką,  

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Akcja Zima z Domem Kultury,  

 Bieg Charytatywny dla Wojtusia i Fabianka w Jaroszowie,  

 Koncert Walentynkowy „Tango”,  

 Kino – seanse filmowe ,  

 Koncert z okazji Dnia Kobiet „Szepnijmy Paniom słówko...”,  

 Spotkanie autorskie z Grzegorzem Onyszko,  

 Gminny Konkurs Recytatorski,  

 Eliminacje gminne do konkursu „Nasz Talent”,  

 Bieg Jurajskich Ścieżek – pomoc  w organizacji,  

 „Kto czyta, nie błądzi” współorganizacja z SP Żarki,  

 Uroczystości związane z obchodami 3 Maja w Żarkach,  

 Kupiecki Sąsiek,  

 Msza św. przy ruinach kościoła św. Stanisława,  

 Dzień Dziecka na Starym Rynku,  

 Premiera Teatru Odjazd – spektakl teatralny „Cichosza”,  

 Uroczyste koncerty podopiecznych Ogniska Baletowego w Żarkach,  

 MTB Bike Atelier Maraton – pomoc w organizacji,  

 Dni Żarek z Jurajską Rybą,  

 Biegaj z duchami,  

 Akcja Lato w Mieście,  

 Spektakl dla dzieci „Pan Twardowski”,  

 Koncert „Kubańskie rytmy” na Starym Rynku w Żarkach,  

 Noc Rozmaitości na Targowisku Miejskim w Żarkach,  

 Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej. Pomoc w organizacji,  

 Koncert Gramy i śpiewamy dla Polski,  

 Uroczystości z okazji 11 Listopada, wspólne śpiewanie „Listy Przebojów Niepodległej 

Polski”,  

 Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków, 

 Jubileusz Związku Emerytów w Żarkach,  
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 Występ Ogniska Baletowego z Żarek w MDK Myszków „Życie Bo...”,  

 Spektakl „Życie Bo..” Ogniska Baletowego dla szkół podstawowych,  

 Bajka "Poszukiwania Św. Mikołaja" połączona z  uroczystym odpaleniem choinki, 

 Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych – współorganizacja,  

 Sylwester pod Gwiazdami. 

 

Budżet na rok 2018 – dotacja Gminy Żarki 631 000,00 zł, dochody własne 18 920,40 zł. 

 

 KLUB SENIORA  

 

Klub Seniora „Barwy Jesieni” działa w ramach środków unijnych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt polega na utworzeniu Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla 

osób starszych z terenu gminy. Klub działa wielokierunkowo – zapewnia nie tylko kontakt z 

innymi seniorami, szerszą społecznością środowiska lokalnego, ale przede wszystkim organi-

zuje przestrzeń czasu wolnego tak, aby ułatwić seniorom możliwość angażowania się w ini-

cjatywy na rzecz zdrowia, uczestniczenia w kulturze, edukacji, twórczości. 

 
 

Projekt  realizowany jest od 01.01.2018r do 31.12.2019r. 

 

Prowadzone działania to: zajęcia artystyczne, edukacyjne, ruchowe, integracyjne, treningi 

pamięci, wyjazdy kulturalne i edukacyjne, spotkania integrujące społeczność senioralną w 

sołectwach gminy.   

 

 BIBLIOTEKA 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka gminy miejsko-wiejskiej z dwiema 

filiami. Do 2018 r nie zamknięto ani nie otwarto żadnej filii bibliotecznej. Do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami dostosowano budynek biblioteki centralnej znajdujący się w Żarkach 

przy ulicy Ofiar Katynia 3/1. 

 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r wynosił 32349 woluminów, na koniec roku – 32973 

woluminy. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4 woluminy 

na dzień 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. również 4 woluminy  

na 1 mieszkańca. 

 

W 2018 r. tylko biblioteka centralna zapewniła możliwość wypożyczenia audiobooków,  
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z czego skorzystało 12 mieszkańców, wypożyczono ogółem 40 pozycje.  Zbiory 

audiowizualne ( audiobooki) w 2018 r zostały wzbogacone o 54 pozycje. 

Na 31 grudnia 2017 r. stan czytelników wynosił 987, na 31 grudnia 2018 r. przerejestrowano 

również 987czytelników. 

W 

 ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 7312 czytelników, którzy 

skorzystali łącznie z 19647 woluminów. W poprzednim roku przybyło 770 pozycji w tym 271 

z literatury dla dzieci i młodzieży, 435 pozycji literatury pięknej dla dorosłych oraz 64 

pozycje literatury popularnonaukowej. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek  

o następujące pozycje m.in. książki biograficzne, obyczajowe sensacyjne, kryminały, 

historyczne, podróżnicze, reportaże, bajki i lektury dla dzieci i młodzieży. 

 

Miejska i Gminna Biblioteka w Żarkach wraz z filiami zatrudniała 7 pracowników, są to 

ogółem 4 etaty. 

 

W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o 0,5 etatu z powodu odejścia 

pracownika na emeryturę. 

 

 MUZEUM  DAWNYCH  RZEMIOSŁ W STARYM MŁYNIE W ŻARKACH  

 

W 2018 r. Muzeum w Starym Młynie odwiedziło 21 750 turystów. Liczba turystów  

w stosunku do 2017 r. spadła o 377 osób. Dochód ze sprzedaży biletów i pamiątek wzrósł  

o 1 133,82 zł i wyniósł 252 966,20 zł.  

 

Ruch turystyczny w Starym Młynie w latach 2017 i 2018 wg miesięcy 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

St
yc
ze
ń

Lu
ty

M
a
rz
ec

K
w
ie
ci
eń

M
a
j

C
ze
rw

ie
c

Li
p
ie
c

Si
e
rp
ie
ń

W
rz
es
ie
ń

P
aź
d
zi
e
rn
ik

Li
st
o
p
a
d

G
ru
d
zi
e
ń

Liczba turystów wg miesięcy 2017 i 2018 

rok

2018

2017

 
 

Wysokość obrotu w poszczególnych miesiącach w 2017 oraz 2018 roku 
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Wśród odwiedzających Stary Młyn dominują grupy zorganizowane - głównie szkolne  

i przedszkole. W 2018 roku w Starym Młynie było 391 grup zorganizowanych, w tym 251 

grup w pakiecie z innymi atrakcjami. Natomiast wizytę tylko w Starym Młynie wybrały 133 

grupy.  Łącznie na przestrzeni całego 2018 r. wśród grup zorganizowanych  było 13 320 osób, 

natomiast indywidualnie odwiedziło nas 8 430 turystów. 

 

Wśród grup zorganizowanych, które odwiedziły Stary Młyn najwięcej grup stanowiły grupy 

szkolne - 60 % wszystkich grup. Na drugim miejscu znalazły się przedszkola 12 %,  

a na trzecim grupy mieszane  czyli rodzice z dziećmi - 11 % wszystkich grup. Grupy złożone 

z osób dorosłych stanowili w 2018 r. – 8 %. Seniorzy  stanowili 5 % wszystkich grup 

zorganizowanych. Najmniejszy odsetek wszystkich grup stanowili gimnazjaliści, uczniowie 

szkół średnich oraz grupy studentów. 

 

Wśród wszystkich odwiedzających w 2018 r. Stary Młyn tylko 4% stanowili mieszkańcy 

Żarek i okolic, a 43% odwiedzających to mieszkańcy woj. śląskiego.  W 2018 r. największą 

grupę stanowili turyści spoza woj. śląskiego- to 49% turystów.  Turyści zagraniczni stanowili  

grupę 4% wszystkich odwiedzających. 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie województwa Polski utrzymuje się taka sama tendencja  

co w roku ubiegłym największą grupę stanowili mieszkańcy woj. śląskiego- aż 47 % 

wszystkich odwiedzających. Na drugim miejscu znalazło się woj. łódzkie. Znaczną liczbą 

turystów zaznaczyły się również woj. mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie  i opolskie.   

 

Głównym źródłem informacji w przypadku turystów z całego woj. śląskiego okazał się 

Internet  (strona internetowa, blog czy forum internetowe). Z tego źródła informacji 

skorzystało 31% wszystkich turystów z woj. śląskiego. Aż 22% turystów trafiło do nas przez 

przypadek, przejeżdżając koło naszego obiektu. Istotnym źródłem informacji o obiekcie 

wśród mieszkańców woj. śląskiego są portale społecznościowe - 21% turystów jako źródło 

informacji wskazało właśnie je. 9% odwiedzających z woj. śląskiego do Starego Młyna trafiło 

dzięki banerom reklamowym. Znaczącym źródłem informacji również okazały się materiały 

promocyjne Starego Młyna (5%). Taka sama liczba turystów (5%) przyjechała do Starego 
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Młyna dzięki poleceniu obiektu przez znajomych, a 4% odwiedzających mieszkańców 

naszego województwa informację o Starym Młynie otrzymało w innej atrakcji. 

 

 

Organizacja imprez i wydarzeń w 2018 roku : 

 Nagranie programu „Zgadnij! Napisz! Wygraj!” (styczeń 2018) 

 Akcja Weekend Rodzinny w Żarkach – zwiedzanie w promocyjnej cenie  (20-

21.01.2018) 

 Wizyta żareckich seniorów w ramach spotkania z historią - wystawa Wielka Wojna na 

Jurze (styczeń 2018) 

 Udział w Akcji „Polska zobacz więcej weekend za pół ceny”- 9-11.03.2018 

 Nagranie TVP 3 w ramach Akcji „Polska zobacz więcej weekend za pół ceny”-  

10.03.2018 

 Nagranie radiowe dotyczące wystawy Pisanek - (marzec 2018) 

 Industriada – 09.06.2018 

 Żarki Nocą- wieczorne zwiedzanie przy świetle latarek - 14 i 18.08.2018 

 Audycja w Radio FIAT 

 JUROMANIA - 22.09.2018 

 Nagranie w radio EM - obiekty Szlaku Zabytków Techniki 

 Zlot motocyklistów z Częstochowskiego Klubu Motocyklowego w ramach jurajskiego 

rajdu (wrzesień 2018) 

 Udział w Akcji „Polska zobacz więcej weekend za pół ceny” 5-7.10.2018 

 Konferencja Fundacji Reszków (październik 2018) 

 Spotkanie historyczne z Piotrem Ormanem – wystawa Wielka Wojna na Jurze (listo-

pad 2018) 

 Specjalna oferta na Mikołajki z quizem i prezentacją Mikołaj w Europie (grudzień 

2018) 

 

Organizacja spotkań związanych z branżą turystyczną  oraz działania promocyjne 

podjęte w 2018 roku: 

 

 Nawiązanie współpracy z Hotelem Poziom 511 (styczeń 2018) 

 Wizyta dziennikarzy z portalu Kolektyw kulturalny 

 Wizyta blogerów Podróże Kasi i Asi - w efekcie 3 konkursy zorganizowane na ich  

Facebooku oraz w radio w audycji „Dziecko w Zagłębiu” oraz w Radiu Internetowym  

w Częstochowie (kwiecień 2018) 

 Wizyta studyjna Biura Podróży Farma Kalina (maj 2018) 

 Wizyta studyjna stażystów Centrum Rozwoju Lokalnego (maj 2018) 

 Wizyta studyjna blogerek z Belgii (czerwiec 2018) 

 Wizyta studyjna Video Youtuberów z Kazachstanu  (czerwiec 2018) 

 Artykuł i reklama w przewodniku Pascala „Polska Rodzinna (lipiec 2018) 

 Wprowadzenie do sprzedaży Znaczka turystycznego (Muzeum oraz Sanktuarium) 

(sierpień 2018) 

 Wizyta studyjna Biura Turystycznego WIRTUR  (sierpień 2018) 

 Wizyta blogerów z Włoch (wrzesień 2018) 

 Wizyta studyjna uczestników konferencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

(4.12.2018) 

W Starym Młynie w 2018r. prezentowane były wystawy czasowe: 
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 Wystawa zimowa:  „Wielka Wojna na Jurze”- Piotra i Krzysztofa Ormanów- ferie 

2018  

 Wystawa Pisanek Bożeny Miłoś - 500 szt  jajek 12.03-20.04.2018 

 Wystawa fotograficzna „Jura w Obiektywie”- (maj-czerwiec 2018) 

 Wystawa letnia: „Wielka Wojna na Jurze”- Piotra i Krzysztofa Ormanów- 25.06- 

30.11.2018 

Konkursy w których uczestniczyło Muzeum w Starym Młynie w 2018 roku: 

 Awans  do ogólnopolskiej tury konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny organi-

zowany przez POT 

 

W 2018 r. Muzeum w Starym Młynie przygotowało następujące promocje i oferty 

specjalne: 

 

 Weekend Rodzinny w Żarkach- 20-21.01.2018r-promocja na Dzień Babci i Dziadka 

 Akcja „Polska zobacz więcej weekend za pół ceny”- 1-2.04.2017 oraz 6-8. 10.2017- 

wstęp 50% 

 Industriada 09.06.2018 wszystkie atrakcje za darmo 

 Juromania - 22.09.2018 za darmo 

 Promocja dla szkół z gminy Żarki - cały rok - wejście 50% 

 Wystawa Wielka Wojna na Jurze - wstęp wolny dla  Szkół z Gminy Żarki 

 

XIV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

Gmina Żarki należy do następujących związków i stowarzyszeń: 

Nazwa stowarzyszenia/związku Data i nr uchwały Rady Miejskiej w Żarkach 

w sprawie przystąpienia 

Związek Gmin Jurajskich  Uchwała Nr 85/XV/91 z dnia 30.10.1991r. 

Śląski Związek Gmin i Powiatów Uchwała Nr 35/VII/99 z dnia 30.06.1999r. 

Częstochowska Organizacja Turystyczna Uchwała Nr XVII/121/2008 z dnia 

03.06.2008r.  

Partnerstwo Północnej Jury Uchwała Nr XVIII/134/2008 z dnia 

28.08.2008r.  

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska 

Ryba" 

Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 19.08.2015r. 

 

Burmistrz Klemens Podlejski w 2018 r. pełnił funkcje prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP  w Myszkowie.  

 

W  2018 roku burmistrz był członkiem Zarządu  RLGD „Jurajska Ryba”.  Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „Jurajska Ryba” powstała w  2015 r. z inicjatywy przedstawicieli gmin oraz 

grupy rybaków RLGD „Jurajska Ryba” jest stowarzyszeniem działającą na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszaru z uwzględnieniem pozyskania środków unijnych w 

ramach m.in. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W efekcie starań gmina 

Żarki realizuje dwa projekty unijne z dofinansowaniem z Jurajskiej Ryby. W 2018 roku 

uzyskano dofinansowanie do przedsięwzięcia Dni Żarek z Jurajską Rybą.  W 2018 r. 

pozyskano również dotację na budowę obiektu będącego zapleczem dla basenu przy ul. 
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Wierzbowej a także dofinansowanie do zagospodarowaniu stawu przy ul. Wierzbowej. 

Zadania te są realizowane w 2019 r.  

 

2018 r. to również czas reprezentowania Gminy Żarki w Związku Gmin Jurajskich  Związek 

Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego  

i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Działa od końca 1991 roku, 

a jego założycielami było 15 gmin, obecnie do ZGJ należy 35 gmin. Organizacja zajmuje się 

przede wszystkim promocja obszaru Jury. W ub. roku wymiernym efektem przynależności  

do związku była współpraca przy pracy nad nowym przebiegiem Szlaku Orlich Gniazd 

rowerowego czerwonego. Nowe oznaczenie zostało zamontowane również na terenie Gminy 

Żarki. Koncepcję wykonywał ZGJ, prace realizowała Śląska Organizacja Turystyczna,  

a Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego finansował prace.  Współpraca w ramach 

ZGJ spowodowała również pozyskanie środków na organizację Święta Szlaku Orlich Gniazd 

Juromanii we wrześniu 2018r. 

 

XV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH 

 

Rada Miejska w Żarkach w roku 2018 obradowała 12 razy podejmując 79 uchwał, z czego: 

- 35  objętych było nadzorem RIO w Katowicach, Wydz. Zamiejscowy w Częstochowie, 

- 44  objętych było nadzorem Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

 

Dokładnie 15 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Jedna  uchwała  Nr XLV/343/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie uzyskała pozytywnej opinii 

organu  regulacyjnego - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej" Wody Polskie"  

w Poznaniu. 

 

Zgodnie z  ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały 

opublikowane w BIP Miasta i Gminy Żarki oraz po każdej sesji były wywieszane na tablicy 

ogłoszeń w UMiG Żarki.  

 

 

Lp. Nr i data  podjęcia      w sprawie  sposób wykonania 

1. XL/300/2018 z dnia 

26 stycznia 2018 r 

Rozpatrzenia skargi Pana P. G. na 

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 

 

Skarga bezzasadna. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

2. XL/301/2018 z dnia 

26  stycznia 2018 r 

Sposobu sprawienia pogrzebu na 

koszt gminy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Realizacja w trakcie. 

3. XL/302/2018 z dnia 

26  stycznia 2018 

Zmiany w WPF na lata 2018-2024 Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

4. XLI/303/2018 z 

dnia 13  marca 

2018 

Określenia kryteriów rekrutacji i 

liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia 

stosowanych w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl.z dnia 20 

marca 2018  r poz.1754/. 

Wykonano. 
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podstawowych prowadzonych przez 

gminę Żarki 

5. XLI/304/2018 

13  marca 2018 

Wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

6. XLI/305/2018 

13  marca 2018 

Wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

7. XLI/306/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie działki nr 320/3 w obrębie 

ewidencyjnym0001 Góra Włodowska 

z przeznaczeniem pod budowę drogi  

dla połączenia Gmin drogą biegnącą 

przez tereny atrakcyjne turystycznie 

oraz umożliwiającą dojazd do 

nieruchomości na tym terenie-

połączenie ul. Granicznej w 

Myszkowie z ul. Leśną i Dworską w 

Jaworzniku. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

8. XLI/307/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Żarki 

dla obszaru sołectwa Jaworznik w 

zakresie obszaru położonego przy ul. 

Źródlanej. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

9. XLI/308/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 

Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 

lutego 2006 roku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl.z dnia 19 

marca 2018  r poz.1715/. 

10. XLI/309/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Żarki w 2018 roku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

11. XLI/310/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

12. XLI/311/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Zmiany w WPF na lata 2018-2024. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

13. XLI/312/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Udzielenia  pomocy finansowej dla 

Powiatu Myszkowskiego na realizację 

zadania z zakresu ustawy o 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia.  

Uchwała zrealizowana 
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wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 

postaci wykonywania zadań izby 

wytrzeźwień  

zgodnie z podpisaną 

umową. 

14. XLI/313/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Udzielenia pomocy finansowej dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji w 

Myszkowie  

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową. 

15. XLI/314/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Myszkowskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów serwisu wraz z subskrypcją 

aplikacji GEO -INFO 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową. 

16. XLI/315/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Zaciągnięcia pożyczki z BGK na 

wyprzedzające finansowanie zadania 

"Budowa wodociągu i kanalizacji 

sanitarnej  ul. Czarka w Żarkach oraz 

Wysokiej Lelowskiej-Gmina Żarki" 

realizowanego w ramach PROW na 

lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową. 

17. XLI/316/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Żarki środków 

stanowiących fundusz sołecki 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji 

18. XLI/317/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Podziału Gminy Żarki na 

jednomandatowe okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic, numerów i 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl.z dnia 19 

marca 2018  r 

poz.1716/.Wykonano 

19. XLI/318/2018 z 

dnia 13 marca 2018 

roku 

Uchwalenia planów pracy Rady i 

Komisji na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

20. XLII/319/2018 z 

dnia 13 kwietnia 

2018 r 

Zmiany uchwały Nr XLI/317/2018 z 

dnia 13 marca 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Żarki na 

jednomandatowe okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic, numerów i 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

17.04. 2018  r 

poz.2676/.Wykonano. 

    

21. XLII/320/2018 z 

dnia 13 kwietnia 

2018 r 

Podziału Gminy Żarki na stałe 

obwody 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

17.04. 2018  r 

poz.2677/.Wykonano. 

22. XLII/321/2018 z Zaopiniowania połączenia gmin w Uchwała wchodzi w 
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dnia 13 kwietnia 

2018 r 

celu utworzenia okręgu wyborczego 

do Rady Powiatu Myszkowskiego 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

23. XLII/322/2018 dnia 

13 kwietnia 2018 r 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

24. XLII/323/2018 dnia 

13 kwietnia 2018 

Uchylenia uchwały Nr XLI/315/2018 

w sprawie Zaciągnięcia pożyczki z 

BGK na wyprzedzające finansowanie 

zadania "Budowa wodociągu i 

kanalizacji sanitarnej  ul. Czarka w 

Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej-

Gmina Żarki" realizowanego w 

ramach PROW na lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

25. XLIII/324/2018 

dnia 25 maja 2018 

Przyjęcia do realizacji od 

Województwa Śląskiego zadania z 

zakresu właściwości Województwa 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

26. XLIII/325/2018 

dnia 25 maja 2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn."Projekt przebudowy 

skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 

789 i 792 z wlotami dróg gminnych w 

Żarkach". 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana 

zgodnie z podpisaną 

umową. 

27. XLIII/326/2018 

dnia 25 maja 2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego na 

dofinansowanie zakupu 83 sztuk 

opraw oświetlenia ulicznego typu 

LED w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn."Przebudowa 

drogi wojewódzkiej NR 793 Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Nie wykonano z powodu 

braku akceptacji ze 

strony inwestora. 

28. XLIII/327/2018 

dnia 25 maja 2018 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

29. XLIII/328/2018 

dnia 25 maja 2018 

Zmiany w WPF na lata 2018-2024. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

30. XLIII/329/2018 

dnia 25 maja 2018 

Wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości położonej w 

Przybynowie przy ul. Spadowej 

zabudowanej stacją transformatorową 

oraz na odstąpienie od przetargowego 

jej zbycia 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

31. XLIII/330/2018 

dnia 25 maja 2018 

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ Żarki za 2017 

rok. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

32. XLIII/331/2018 

dnia 25 maja 2018 

Zmian w uchwale XV/101/2015 z 

dnia 30 grudnia 2015 roku o przyjęciu 

do realizacji PGN 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano.  

33. XLIV/332/2018 Zmiany miejscowego planu Uchwała wchodzi w 
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z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Żarki dla obszaru 

miasta Żarki. 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

11.07. 2018  r 

poz.4680/.Wykonano 

34. XLIV/333/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Żarkach. 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

11.07. 2018  r 

poz.4681/.Wykonano 

35. XLIV/334/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

36. XLIV/335/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Udzielenia Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Żarki absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

37. XLIV/336/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Rozpatrzenia skargi na Kierownika 

MGOPS w Żarkach 

Skarga bezzasadna. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

38. XLIV/337/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej-Klubu Dziecięcego w 

Żarkach oraz nadania mu statutu. 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

11.07. 2018  r 

poz.4682/.Wykonano 

39. XLIV/338/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu z 

WFOŚiGW 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

40. XLIV/339/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Zaciągnięcia pożyczki pomostowej z 

WFOŚIGW 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

41. XLIV/340/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

42. XLIV/341/2018 

z  dnia  28 czerwca 

2018 roku 

Powołania doraźnej komisji 

statutowej Rady Miejskiej w Żarkach. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

43. XLV/342/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Żarki 

dla obszaru miasta Żarki. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

44. XLV/343/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Przekazania pozytywnie 

zaopiniowanego projektu 

"Regulaminu dostarczania wody i 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. Uchwalono 
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odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Żarki " do organu 

regulacyjnego 

Regulamin  18.02.2019 

r, uchwała V/21/2019 

45. XLV/344/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Zasad usytuowania na terenie Gminy 

Żarki miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

01.08. 2018  r 

poz.4948/.Wykonano 

46. XLV/345/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Żarki 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

01.08. 2018  r 

poz.4949/.Wykonano 

47. XLV/346/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Zmiany uchwały Nr XLIV/339/2017 z 

dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie  

zaciągnięcia pożyczki pomostowej z 

WFOŚiGW. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

48. XLV/347/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu oraz 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

49. XLV/348/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

50. XLV/349/2018 

z  dnia  26 lipca 

2018 roku 

Zmiany w WPF na lata 2018-2024. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

51. XVLI/350/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

52. XVLI/351/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

53. XVLI/352/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Nadania imienia Szkole Podstawowej 

w Zawadzie. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

54. XVLI/353/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej- Klubu Dziecięcego w 

Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

55. XVLI/354/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego 

w Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 
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Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

12.09. 2018  r 

poz.5632/.Wykonano 

56. XVLI/355/2018 z 

dnia 30 sierpnia 

2018roku 

Wyrażenia woli ustanowienia Matki 

Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy 

Żarki 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia.  

57. XVLII/356/2018 z 

dnia 17 września 

2018r 

Zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

58. XVLII/357/2018 z 

dnia 17 września 

2018r 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

59. XVLII/358/2018 z 

dnia 17 września 

2018r 

Zmiany w WPF na lata 2018-2024. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

60. XVLII/359/2018 z 

dnia 17 września 

2018r 

Zmiany uchwały Nr XLVI/355/2018 

Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 

sierpnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia woli ustanowienia Matki 

Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy 

Żarki. 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

61. XVLII/360/2018 z 

dnia 17 września 

2018r 

Zmiany załącznika do uchwały Nr 

XV/101/2015 Rady Miejskiej w 

Żarkach z dnia 30 grudnia 2015 roku 

o przyjęciu do realizacji  PGN 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

62. XVLIII/361/2018 z 

dnia 5 listopada 

2018r 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

63. XVLIII/362/2018 z 

dnia 5 listopada 

2018r 

Zmiana uchwały Nr XXXI/362/2018 

Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 

kwietnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Żarki 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

11.11. 2018  r 

poz.7087/.Wykonano 

64. I/1/2018 z dnia 21 

listopada 2018 r 

Ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

65. I/2/2018 z dnia 21 

listopada 2018 r 

Wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

66. I/3/2018 z dnia 21 

listopada 2018 r 

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

67. II/4/2018 z dnia 28 

listopada 2018 roku 

Określenia liczby członków w stałych 

komisjach Rady oraz ustalenia ich 

składów osobowych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

68. II/5/2018 z dnia 28 Określenia wysokości stawek podatku Uchwała wchodzi w 
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listopada 2018 roku od nieruchomości. życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

10.12. 2018  r 

poz.7795/.Wykonano 

69. II/6/2018 z dnia 28 

listopada 2018 roku 

Ustalenia wysokości wynagrodzenia 

dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano.  

70. II/7/2018 z dnia 28 

listopada 2018 roku 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

71. III/8/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r 

Uchwalenia budżetu Gminy Żarki na 

2019 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

16.01. 2019  r 

poz.573/.W trakcie 

realizacji. 

72. III/9/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 

Uchwalenia  WPF na lata 2019-2024 Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

73 III/10/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Zmiany w budżecie Gminy Żarki Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

74. III/11/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

75. III/12/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Uchwalenia zmian w uchwale Nr 

XXXIX/299/2017 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2018-2022 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

76. III/13/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji 

77. III/14/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki 

Uchwała wchodzi w 

życie  po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego 

/Dz. U. Woj. Śl. z dnia 

16.01. 2019  r 

poz.574/.Wykonano 

78. III/15/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 

Ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym Rady 

Miejskiej w Żarkach 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

79. III/16/2018 z dnia Wyboru przedstawiciela do Rady Uchwała wchodzi w 
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28 grudnia 2018 

roku 

Społecznej przy SPZOZ w 

Myszkowie 

życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

 

XVI. INFORMACJE I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE  

 

W gminie Żarki w 2018 roku funkcjonowało 13 jednostek organizacyjnych gminy. Na obecną 

chwilę jest już ich 12 z powodu likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi 

Szkół w Żarkach. Liczba ta pomniejszy się w obecnym roku o kolejną jednostkę tj. 

Gimnazjum im. Jana Pawła w Żarkach.  

 

W 2018 roku do biura podawczego Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach wpłynęły 8204 pisma, 

z czego aż 587 było wnioskami o udostępnienie informacji publicznej.  

 

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Żarki w 2018 roku opublikowano 395 artykułów, 

natomiast na stronie internetowej urzędu 391 artykułów.  

 

 

XVII. POSUMOWANIE  

 

Raport o stanie Gminy Żarki został opracowany na podstawie informacji i danych, jakimi 

dysponują referaty Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach oraz jednostki organizacyjne  

Opracowanie to pozwala całościowo spojrzeć na gminę i jej sytuację w 2018 roku. 

 

Rok 2018 to kolejny, w którym na bardzo wysokim poziomie udaje się utrzymać liczbę zadań 

inwestycyjnych. Ponad 30 projektów wykonano w 2018 r. o bardzo różnej skali i o różnorod-

nym charakterze w zakresie mieszkalnictwa, ochrony środowiska, ochrony powietrza, drogo-

wnictwa, infrastruktury kanalizacyjnej i innych.  Gmina nie tylko przeznacza co roku znaczną  

pulę środków na asfaltowanie dróg gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozy-

skiwanie środków na remont dróg, które nie są w jej zarządzie. Podejmuje ponadto monity  

w sprawie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich  usytuowanych na terenie gminy.  

Działania te w ubiegłym roku przyniosły finał  dwóch bardzo oczekiwanych inwestycji,  

czyli  przebudowy ul. Myszkowskiej i ul. Częstochowskiej.  

 

Spory wysiłek inwestycyjny wymaga zabezpieczenia finansowego. Tym bardziej cieszy fakt, 

że Gmina Żarki od wielu lat spełnia na bezpiecznym poziomie ustawowe wskaźniki,  będące 

potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej. Nie ma kłopotu z zabezpieczeniem wkładu 

własnego i  pozyskania środków  na realizację inwestycji zarówno z Unii Europejskiej,  

jak i ze źródeł krajowych. 

 

Wspólnie z Radą Miejską zrealizowany został w 2018 r. realny, zrównoważony i dobry dla 

mieszkańców budżet,  w którym na wydatki inwestycyjne zabezpieczono około 30 procent  

ogólnej kwoty wydatków budżetowych. 

 

Nadrzędnym celem działań jest poprawa warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele 

zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, troską  

o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury, stymulowaniem rozwoju 

społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można kupić działkę, 

dom lub spędzać wolny czas. 
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Rok 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy 

postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe 

plany i koncepcje na kolejne lata.  

 

Wyzwania gminy Żarki są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.  

W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie 

pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy. 

 

 

 

 


