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I Wstęp 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ 

art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Wójt Gminy Kamienica Polska 

przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Kamienica Polska za rok 2019. 

 

II. Ogólna charakterystyka Gminy Kamienica Polska 

2.1 Lokalizacja 

 

Gmina Kamienica Polska położona jest w południowej części Powiatu Częstochowskiego,  

w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. Jako jednostka terytorialna znajduje się  

na 14 miejscu w powiecie częstochowskim pod względem zajmowanej powierzchni –  

46,44 km2. Gmina graniczy na południu z gminami Woźniki (powiat lubliniecki) i Koziegłowy 

(powiat myszkowski), na zachód z gminą Starcza, na północy z gminami Poczesna i Olsztyn,  

a na wschodzie z gminą Poraj (powiat myszkowski). Na Gminę Kamienica Polska składa się  

6 Sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada oraz Kamienica Polska z siedzibą 

władz Gminy.  

Rysunek 1 Położenie Gminy Kamienica Polska 

 

Źródło: opracowanie własne: AR Studio Architekt Rafał Moryń na podstawie zasobów Geoportal. 
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Rysunek 2 Widok na Kamienicę Polską 

Przez Gminę Kamienica Polska 

przebiega główny trakt 

komunikacyjny tej części 

województwa śląskiego: trasa DK1. 

Ważnym ciągiem komunikacyjnym 

dla sprawnego przemieszczania się 

ludności lokalnej jest droga 

wojewódzka DW 791, która  łączy 

Trzebinię (DK79) z Kolonią Poczesna 

(DK1) i przebiega przez dwa 

województwa: małopolskie oraz 

śląskie. 

Źródło: opracowanie własne: AR Studio Architekt Rafał Moryń na podstawie zasobów Geoportal. 

Przez obszar północno-wschodniej części gminy przepływa rzeka Warta. Jej największy na tym 

obszarze dopływ – rzeka Kamieniczka przebiega z zachodu na wschód przez centralną część 

gminy. 

2.2 Demografia 

 

Gmina Kamienica Polska liczy 5 579 mieszkańców1. Gęstość zaludnienia wynosi  

ok. 120 osób na km2. W 2019 roku odnotowano 41 urodzeń i 53 zgony. Tym samym 

odnotowano ujemny przyrost naturalny. Jest to tendencja panująca na terenie całego powiatu 

częstochowskiego i województwa śląskiego.  

Wykres 1 Liczba ludności Gminy Kamienica Polska ujęta w podkategorie wiekowe 

 

Źródło: Dane za 2018 rok wg najnowszego Statystycznego Vademecum Samorządowca na rok 2019 

 
1 Statystyczne Vademecum Samorządowca Gmina Kamienica Polska na rok 2019 
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Na wykresie można dostrzec, że liczba ludności w wieku poprodukcyjnym jest znacznie wyższa 

niż w wieku przedprodukcyjnym. Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2019 roku wyniósł -252. 

Zjawisko to, nazywane „starzeniem się społeczeństwa”, jest w kraju i większej części Unii 

Europejskiej powszechne i jest wynikiem przede wszystkim niskiego poziomu przyrostu 

naturalnego. Wprowadzony w Polsce i realizowany również w Gminie Kamienica Polska 

program rządowy Rodzina 500+ nie przyniósł spodziewanego, skokowego wzrostu urodzeń. 

Wśród innych czynników warunkujących to zjawisko wskazuje się poziom zamożności 

społeczeństwa, promowany model rodziny, migracja zarobkowa, aktywność zawodowa kobiet 

(przesuwanie w czasie decyzji o macierzyństwie na korzyść kariery zawodowej), poziom opieki 

społecznej i ochrony zdrowia (coraz większa dostępność nowoczesnych technik diagnozowania 

i leczenia wielu chorób), wykształcenie ludności. Postępujące starzenie się społeczeństwa 

oznacza również coraz większe obciążenie ekonomiczne dla osób w wieku produkcyjnym.  

Niski przyrost naturalny w połączeniu z postępującym starzeniem się społeczeństwa 

spowoduje, że w gospodarce, nawet na poziomie lokalnym, gminnym, nie nastąpi odtworzenie 

pokoleniowe w najważniejszych zawodach. Natomiast rosnąca liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym będzie generowała coraz wyższe koszty polityki społecznej i zabezpieczenia 

emerytalnego. To z kolei może wpłynąć negatywnie na jakość życia mieszkańców, w tym 

zwłaszcza grupy w wieku produkcyjnym, która będzie ponosić koszty  

starzenia się społeczeństwa3. 

 

2.3 Bezrobocie  

 

Bezrobocie, choć ciągle malejące, dotyka jeszcze wszystkie rejony kraju. Jet to zjawisko 

społeczne znacznie ograniczone w ostatnich latach. Sprzyjała temu konsekwentnie 

prowadzona polityka zatrudnieniowa państwa polskiego, korzystna koniunktura we wszystkich 

niemal branżach, rosnąca skłonność osób w wieku produkcyjnym do ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji czy nabywania nowych, aby jak najlepiej dopasować swoje kompetencje  

do zmieniających się warunków rynkowych. Poniższy wykres obrazuje tę tendencję.  

 

 

 

 

 

 
2 Dane Urzędu Gminy Kamienica Polska za rok 2019 
3 Zgodnie z dokumentem pn. „Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki”, Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji, 2011 
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Wykres 2 Poziom bezrobocia w Gminie Kamienica Polska w 2019 roku 

Źródło: Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy  w  2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 

Wykres 3 Liczba ofert pracy z terenu Gminy Kamienica Polska w 2019 roku 

Źródło: Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w  2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 

Najwięcej ofert pracy z terenu Gminy Kamienica Polska w 2019 roku pojawiło się  

w II kwartale, a w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) odnotowano tylko jedną zgłoszoną  

w PUP ofertę pracy. W IV kwartale można było zaobserwować spadek chęci pracodawców 

lokalnych do zatrudniania nowych pracowników. Jedynie w grudniu zgłoszono  

w sumie 50 ofert pracy. 
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Mieszkańcy Gminy Kamienica Polska aktywnie korzystali z możliwości uzyskania dofinansowań 

do podjęcia pracy czy kształcenia na kursach i szkoleniach zawodowych. Spośród wszystkich 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu największym powodzeniem cieszyło się wsparcie 

przedsiębiorców w tworzeniu nowych stanowisk pracy, tzw. refundacja kosztów utworzenia 

nowego miejsca pracy (zakupu wyposażenia do kwoty 18 000 zł brutto) – 6 stanowisk. 

Aktywne formy to także dotacje na założenie działalności gospodarczej (do kwoty 16 000 zł 

brutto). Skorzystały z nich 4 osoby, co oznacza 4 nowe podmioty gospodarcze na terenie 

Gminy Kamienica Polska. Powodzeniem cieszyły się też staże. To forma wsparcia osób nie 

posiadających wystarczających kwalifikacji i/lub doświadczenia w danej pracy. Dzięki pracy  

w ramach stażu mogą zdobyć niezbędne umiejętności, tak aby zostać wykwalifikowanym 

pracownikiem. W ramach stażu pracodawca nie ponosi żadnych kosztów utrzymania 

pracownika – stażysty. Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i prace interwencyjne są 

wykorzystywane głównie przez instytucje, które w ten sposób wspierają zatrudnienia osób 

przeważnie w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Wykres 4 Liczba osób, które skorzystały w PUP z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Gminie Kamienica Polska  
w 2019 roku 

AKTYWNE FORMY 

 

Źródło: Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 
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2.4 Przedsiębiorczość 

 

W Gminie Kamienica Polska działa 410 podmiotów gospodarczych z kategorii mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw –  wg CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej). Wśród większych przedsiębiorstw można wyliczyć: 

 

- KLIMAS Sp. z o.o., Zakład produkcyjny nr 2; Magazyn Centralny; Biuro Obsługi Klienta, 

Wanaty (budowlane systemy mocujące), 

- Metal TEAM Sp. z o.o., Sp.K., Wanaty (centrum obróbki CNC), 

- WKRĘT-MET Sp. z o.o. Sp.K., Zakład produkcyjny nr 2; Magazyn Centralny; Biuro Obsługi 

Klienta, Wanaty (budowlane systemy mocujące), 

- P.H.P. YABRA Sp. z o.o., Kamienica Polska (producent żywności przetworzonej  

i konfekcjonowanej, gotowych dań obiadowych, zup oraz przetworów mięsno-warzywnych), 

- Nowakowski Piekarnie Sp. z o. o., Kolonia Klepaczka (piekarnia), 

- HZ TRANSPORT POLAND Sp. z o.o., Kolonia Klepaczka (firma usług transportowych, 

transport ciężarowy międzynarodowy), 

- Nedpol Truck Service Sp. z o.o., Romanów (dealer DAF), 

- Zakład Wielobranżowy „Bonex” Mirosław Nowowiejski, Kamienica Polska (zakład 

świadczy usługi zabudowy samochodów specjalistycznych na różnych typach podwozi  

dla jednostek straży pożarnych), 

- PREZ-MET Sp. z o.o. Sp. k., Romanów (producent maszyn do stolarki aluminiowej PVC), 

- Inverkip Sp. z o.o., Kolonia Klepaczka (Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi 

lub dzierżawionymi). 

 

Podmioty gospodarcze prowadzą swoją działalność głównie w następujących kategoriach  

wg REGON: 

- 162 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 

- 88 Przetwórstwo przemysłowe, 

- 81 Budownictwo, 

- 54 Transport i gospodarka magazynowa. 

W pozostałych kategoriach REGON zarejestrowanych było jednostkowo mniej  

niż 25 podmiotów. 
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2.5 Edukacja 

 

Gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje zadania związane z utrzymaniem  

i rozwojem infrastruktury szkół i placówek oświatowych. Władze Gminy dokładnie analizują 

potrzeby materialne i osobowe placówek oświatowych, dążąc do utrzymywania wysokiego 

standardu jakości systemu edukacyjnego. 

Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy w 2019 roku: 

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, 

- Przedszkole w Kamienicy Polskiej z oddziałami zamiejscowymi: Osiny, Rudnik Wielki, Zawisna. 

Rysunek 3 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej 

 

Źródło: strona www.kamienicapolska.pl 

Na koniec 2019 roku w Szkole Podstawowej uczyło się 340 uczniów.  

W Szkole zorganizowanych i przeprowadzonych było wiele wydarzeń – akademii, konkursów  

i zawodów sportowych: 

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Akademia z okazji Dnia Babci i Dziaka („Herbatka dla Babci i Dziadka”), 

- V Nocny Festiwal Nauk, 

- Powiatowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Starosty Częstochowskiego, 

- Akademia z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- II Wojewódzki Konkurs Piosenek A. Osieckiej „Rozśpiewać Świat”, 

- XIV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kamienicy Polskiej pod Patronatem Starosty Częstochowskiego, 

- Dzień Integracji Środowiska Gminnego „Łączymy pokolenia od Juniora do Seniora”, 

- Uroczysta Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej, 

- Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej „W Kraju Orła Białego”, 

- uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, 

http://www.kamienicapolska.pl/
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- Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce ChłopcówDo Przedszkola i jego 

oddziałów zamiejscowych w 2019 roku uczęszczało 177 dzieci. 

Rysunek 4 Przedszkole, Oddział Zamiejscowy w Rudniku Wielkim 

 

Źródło: własne 

Przedszkole w Kamienicy Polskiej w 2019 roku zorganizowało i przeprowadziło wiele wydarzeń, 

m.in.: 

- Udział Przedszkolaków w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy /oddz. Zawisna, 

Przedszkole w Kamienicy Polskiej, 

- Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu, 

- Dzień Słomki do Picia – święto nietypowe organizowane w przedszkolu  

oraz w oddziałach zamiejscowych, 

- Konkurs pod patronatem Wójta Gminy „Konkurs Kolęd i Pastorałek”, 

- Udział w akcji „Zapal się na niebiesko”, 

- Dzień Marchewki – święto nietypowe, 

- Wycieczka dzieci 6 – letnich do Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej, 

- II Spartakiada Przedszkolaków, 

- Udział Przedszkolaków w Dniu Integracji Środowiska Gminnego, 

- Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada – akademia w Przedszkolu  

oraz w poszczególnych oddziałach z udziałem zaproszonych gości z Urzędu Gminy  

i przedstawicieli Rady Gminy Kamienica Polska oraz sołtysów. 

 

2.6 Kultura 

 

W Gminie Kamienica Polska działa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Ośrodek prowadzi zajęcia z różnych dziedzin kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Odbywają się m.in. zajęcia z rytmiki, tańca ludowego (Zespół Folklorystyczny „Kamienica”), 

aerobiku, zumby, baletu, warsztaty ceramiczne, joga, zajęcia plastyczne. W soboty i wtorki 
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spotykają się miłośnicy brydża sportowego. W GOKSiR można grać w bilard, piłkarzyki,         

tenis stołowy. Instytucja współpracuje z samorządem lokalnym, szkołami i organizacjami 

pozarządowymi organizując różnego rodzaju imprezy sportowe, okolicznościowe, kulturalne. 

Inne imprezy organizowane przez GOKSiR: 

- współorganizacja WOŚP, 

- ferii dla dzieci, 

- Dzień Kobiet, 

- warsztaty plastyczne „Witaj Maj 3 Maj”, 

- Dzień Integracji Środowiska Gminnego „Łączymy pokolenia od Juniora do Seniora”, 

- Koncert Baletowy z okazji zakończenia sezonu, 

- Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska,  

- Zajęcia letnie w GOKSiR, 

- półkolonie dla dzieci, 

- Pożegnanie lata na sportowo, 

- Koncert Mikołajkowy. 

Na działalność GOKSiR Gmina przekazała w 2019 roku dotację w kwocie 380 000,00 zł. 

 

W 2019 roku nieczynny był basen kąpielowy z uwagi na stan  techniczny basenu, brodzika 

oraz budynku filtrów. Na podstawie sporządzonej ekspertyzy w/w obiekty ze względu  

na aktualne wymogi sanitarne i BHP nie nadawały się do dalszego użytkowania. W chwili 

obecnej  wykonywany jest projekt modernizacji obiektu.  

 

W Kamienicy Polskiej znajduje się Muzeum Regionalne. Realizuje ono potrzeby w obszarze 

wrażliwości kulturowej i historycznej mieszkańców Gminy i odwiedzających ją gości. 

Rysunek 5 Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej 

 

 

 

 

 

Źródło: strona www.kamienicapolska.pl 
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Posiada w swoich zbiorach ok. 150 eksponatów i ponad 100 unikatowych zdjęć, opisujących 

tradycje, kulturę, charakterystyczne obyczaje, związane z regionem: tkactwo i wydobywanie 

rud żelaza. W 2019 roku odbyły się tutaj następujące wydarzenia: 

- Noc muzeów (historia Ochotniczych Straży Pożarnych), 

- „Podróże po krajach członkowskich Unii Europejskiej” (w okresie wakacyjnym), 

- comiesięczne spotkania osób zainteresowanych historią regionu,  

- wystawy: „XIX-wieczna Azja Środkowa okiem fotografa, badacza i podróżnika Leona 

Barczewskiego”, „Na partyzancki poszły bój...Kobiety w konspiracyjnej działalności ruchu 

ludowego”, 

- wieczory artystyczne, np. Andrzeja Kuśmierczyka. 

Rysunek 6 Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej 

           

Źródło: strona www.kamienicapolska.pl 

Aktywnie działa także Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej. W 2019 roku było 

570 aktywnych czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 5 411 razy i wypożyczyli  8 908 

woluminów. Czytelnię odwiedzono 233 razy. Czytelnikom udostępniono 11 woluminów  

i udzielono 845 informacji. 814 czasopism wypożyczono do domu, 820 razy czytelnicy 

skorzystali z nich na miejscu. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej Gmina przekazała  

w 2019 roku dotację w kwocie 165 428,00 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową  

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej, Liceum 

Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Kamienicy Polskiej oraz redakcją kwartalnika Korzenie. 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała: 

- wycieczkę przedszkolaków z grupy „0” w celu zapoznania się z pracą bibliotekarza, 

- czytanie bajek w przedszkolu z okazji Dni Babci, 
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-spotkanie z uczennicami Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej, należącymi do 

„Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Ja czytam!”, 

- spotkanie z Piotrem Kowalczykiem – podróżnikiem, pilotem wycieczek, fotografem, autorem 

reportaży, 

- lekcja biblioteczna dla klasy I z LO w Kamienicy Polskiej pn. „Serce kontra rozum. Czym warto 

kierować się w życiu?”; dla klasy II i III LO w Kamienicy Polskiej  

pn. „Co się zmienia gdy osiągam pełnoletność?”, 

- powakacyjne spotkanie z emerytami pn. „W słońcu i w deszczu”, 

- spotkanie autorskie z Elżbietą Stępień dla klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej i LO  

w Kamienicy Polskiej pn. „Stop uzależnieniom i przemocy”; spotkanie  

dla uczniów klas IV-VI pn. „ Wielcy Polacy, którzy ratowali świat”, 

 

Na terenie Gminy Kamienica Polska funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych w Rudniku Wielkim, 

Osinach, Zawadzie, Zawisnej i w Wanatach. Są to placówki wsparcia dziennego kierowanego 

głównie do dzieci w wieku 6 – 18 lat. Praca placówek ukierunkowana jest na pomoc 

wychowankom w odrabianiu lekcji, nauce własnej, utrwalaniu wiedzy przyswojonej w szkole. 

Ponadto w placówkach prowadzonych jest szereg różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,  

m.in. zajęcia plastyczne, sportowe, edukacyjno-wychowawcze, integracyjne, profilaktyczne, 

relaksacyjne, kulinarne, szachowe. W dniu wolne od nauki szkolnej  w placówkach 

organizowane są wycieczki, rajdy piesze, ogniska, uroczystości okolicznościowe i imprezy 

tematyczne. 

 

2.7 Sport 

 

Na terenie Gminy działa Ludowy Klub Sportowy Kamienica Polska. Jest to klub piłki nożnej.  

Na działalność Ludowego Klubu Sportowego Gmina przekazała w 2019 roku dotację w kwocie 

130 000,00 zł. 

W 2019 roku w LKS Kamienica Polska roku trenowały 4 drużyny: seniorzy, trampkarze, orliki  

i żaki.  

- Drużyna seniorów w sezonie 2019/2020 po rundzie jesiennej zajmowała 8 miejsce w swojej 

klasie rozgrywkowej (KL.”A”),  

- Drużyna trampkarzy po rundzie jesiennej  zajmowała 6 miejsce, 

- Drużyna orlików po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 zajmowała 4 miejsce, a po wygraniu 

eliminacji powiatowych wiosną 2019 roku uczestniczyła w finale wojewódzkim ogólnopolskiego 

turnieju o Puchar Tymbarku, 
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- Drużyna Żaków jest najmłodszą wiekowo drużyną. Trenują w niej zawodnicy w wieku  

od 8 do 10 lat. W sezonie jesiennym drużyna przystąpiła do rozgrywek i brała udział  

w turniejach organizowanych przez podokręg częstochowski kończąc rozgrywki na 2 miejscu  

w swojej kategorii wiekowej. Drużyna żaków wygrała również eliminacje powiatowe  

do ogólnopolskiego turnieju o Puchar Tymbarku i zakwalifikowała się do wojewódzkiego finału. 

 

LKS Kamienica Polska kładzie duży nacisk na rozwój sportowy zawodników. W listopadzie 2019 

roku Klub otrzymał brązowy certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej za pracę z dziećmi  

i młodzieżą. 

 

   Rysunek 7 Ludowy Klub Sportowy Kamienica Polska 

 

Źródło: strona https://www.facebook.com/kamienicapolskalks/ 

Na terenie Gminy działa również UKS Dwójka, koszykarski klub sportowy na który Gmina 

przekazała w 2019 roku dotację w kwocie 20 000,00 zł. 

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Kamienica Polska  z roku na rok rozwija się coraz 

szybciej,  realizując swoje sztandarowe programy oraz podejmując nowe inicjatywy. W 2019 

roku Koszykarki po raz pierwszy uczestniczyły w rozgrywkach U18K organizowanych przez 

Śląski Związek Koszykówki.  Oprócz tego dziewczęta uczestniczyły również w rozgrywkach 

Koszykarskiej Ligi Kobiet w powiecie częstochowskim, Pucharze Polski Kobiet oraz w wielu 

innych turniejach. Najmłodsza grupa 6-9 lat, która powstała w 2018 roku robi ciągły progres  

i w najbliższym czasie będzie mogła uczestniczyć w odpowiednich turniejach.   

Męska drużyna seniorów w 2019 roku odniosła historyczny sukces zdobywając MISTRZOSTWO 

Częstochowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.  

W 2019 roku UKS Dwójka Kamienica Polska obchodziła Jubileusz 20-lecia. 
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Rysunek 8  UKS Dwójka w Kamienicy Polskiej 

 

Źródło: strona https://www.facebook.com/UKS-Dw%C3%B3jka-Kamienica-Polska 

W Kamienicy Polskiej funkcjonuje Hala Sportowa, oddana do użytku w 2014 roku. Na co dzień 

służy mieszkańcom Gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształcenia sportowego 

dzieci i młodzieży, rozwijania kultury fizycznej w Gminie. W 2019 na Hali swoje zajęcia miał 

m.in. UKS 2 Kamienica Polska – młodzieżowy żeński klub sportowy.  

W Kamienicy Polskiej działa także Amatorska Drużyna Siatkówki i uczestniczy w rozgrywkach 

Amatorskiej Ligi Siatkówki w I Lidze. Drużyna w sezonie 2019/2020 zajęła 6 miejsce  po rundzie 

zasadniczej i nastąpiło zakończenie rozgrywek bez play- off (6.03.2020 – ostatni mecz). 

Rysunek 9 Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej. 

 

Źródło: strona www.kamienicapolska.pl 

 

 

http://www.kamienicapolska.pl/
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2.8 Opieka zdrowotna 

 

W Gminie Kamienica Polska funkcjonują dwa podmioty świadczące opiekę medyczną  

dla mieszkańców: 

- Zespół Ośrodków Zdrowia „KAMPOLMED” Sp. z o.o. – podstawowa opieka zdrowotna, 

poradnia dla dzieci, punkt szczepień, punkt pobrań materiałów do badań, gabinet zabiegowy, 

pielęgniarka opieki długoterminowej, pielęgniarka środowiskowa POZ, położna środowiskowa 

POZ. 

- Optimax Fenig w Częstochowie, oddział w Kamienicy Polskiej – w poradniach 

specjalistycznych pacjentów przyjmują lekarze specjaliści: laryngolog, okulista, kardiolog, 

chirurg, dermatolog, ginekolog, stomatolog. W Przychodni Lekarskiej oprócz poradni 

specjalistycznych funkcjowała pracownia fizjoterapii i  punkt optyczny. 

Funkcjonowanie tych placówek w pełni zaspokaja potrzeby opieki zdrowotnej w zakresie POZ 

mieszkańców Gminy. 

2.9 Bezpieczeństwo 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Kamienica Polska czuwają specjalistyczne 

instytucje administracji państwowej, tj. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna. W swoich 

działaniach wspiera ich Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada swoje jednostki  

w 6 miejscowościach (sołectwach) na terenie Gminy: 

- OSP Kamienica Polska – jednostka typu S-3 w KSRG, 

- OSP Wanaty – jednostka typu S-3 w KSRG, 

- OSP Osiny – jednostka typu S-2 w KSRG, 

- OSP Rudnik Wielki – jednostka typu S-2, 

- OSP Zawada – jednostka typu S-2, 

- OSP Zawisna – jednostka typu S-2.  

Jednostki te w 2019 roku przeprowadziły 190 interwencji: 

Tabela 1 Liczba interwencji jednostek OSP w 2019 roku 

L.P. Nazwa jednostki OSP Ogółem (w tym liczba interwencji pożarniczych) 

1 OSP Kamienica Polska (KSRG) 64 

2 OSP Wanaty (KSRG) 73 

3 OSP Osiny (KSRG) 17 

4 OSP Rudnik Wielki 26 

5 OSP Zawada 7 

6 OSP Zawisna 3 

Razem 190 

Źródło: Opracowanie własne UG Kamienica Polska, Pan Zbigniew Ciszewski 
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Gmina Kamienica Polska należy do obszarów, na których utrzymuje się wysoki poziom 

bezpieczeństwa. Służbę prewencyjną i operacyjną pełni na terenie Gminy Policja 

reprezentowana przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Poczesnej (rejon działania: 

Gminy Kamienica Polska, Poczesna, Starcza). W sumie przeprowadzono w 2019 roku 638 

interwencji Policji (głównie kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia i zdarzenia drogowe). 

W 2019 roku w działaniach Komisariatu Policji w Poczesnej kontynuowana była postawa 

otwarcia się Policji na społeczeństwo i poszczególnych obywateli. W tym celu wdrożono  

do użytku aplikacje MOJA KOMENDA i KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA. 

Narzędzia te służyły  do informowania o zagrożeniach. W 2019 roku realizowano również 

założenia programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS promującego służbę dzielnicowych  

jako pośredników pomiędzy Policją a społecznością lokalną. 

W zakresie utrzymania bezpieczeństwa Policja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Kamienicy Polskiej. W ramach współpracy realizowany jest program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki podjętym działaniom służb bezpieczeństwa  

i pracowników pomocy społecznej w 2019 roku kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty  

dla 10 rodzin (ogółem wydano 12 Niebieskich Kart). 

 

 2.10 Informacje o Urzędzie Gminy 

 

 W 2019 roku Wójtem Gminy Kamienica Polska był Adam Tajber. 

Jednostki organizacyjne w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2019 rok: 

- Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej, 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, 

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, 

- Przedszkole w Kamienicy Polskiej z oddziałami zamiejscowymi, 

- Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej, 

- Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.  
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Rysunek 10 Kamienica Polska widok z lotu ptaka 

 

Źródło: Geoportal, 2019 

III Informacje finansowe 

3.1 Stan finansów Gminy 

Tabela 2 Sprawozdanie stan finansów Gminy Kamienica Polska za 2019 rok 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

Dochody ogółem 29 166 065,38 22 872 553,06 

Wydatki ogółem 32 856 301,40 25 457 888,38 

Wynik budżetu - 3 690 236,02 - 2 585 335,32 

Przychody ogółem 5 662 156,02 4 669 979,89 

Rozchody ogółem 1 971 920,00 1 971 920,00 

Źródło: Dane finansowe Rb-NDS UG Kamienica Polska, 2019 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady 

ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Do najczęściej występujących należą dochody: ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy, 

eksploatacji lokali komunalnych, z opłat za korzystanie z infrastruktury komunalnej, akcji  

i udziałów w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o., z tytułu odsetek od środków finansowych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od udzielonych pożyczek.   

Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn  
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oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne np. opłata 

skarbowa. 

Dochody planowane ogółem, po zmianie WPF, za 2019 rok: 29 166 065,38 zł 

Dochody wykonane za 2019 rok ogółem: 22 872 553,06 zł 

Wykonanie planu: 78,42% 

Dochody własne planowane po zmianie WPF ze 2019 rok: 11 871 958,13 zł 

Dochody własne wykonane za 2019 rok: 10 834 032,24 zł 

Wykonanie planu: 91,26% 

Udział dochodów własnych wykonanych w dochodach wykonanych ogółem w %: 47,37 
 
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 
 

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych 

gminie do wykonania. Wydatki bieżące obejmują różnego rodzaju koszty związane  

z funkcjonowaniem samorządu, m. in. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych  

w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń  

i uposażeń, zakupy towarów i usług czy koszty utrzymania jednostek budżetowych.  

W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie 

edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie 

gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, 

utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń 

komunalnych, gospodarkę mieszkaniową.  

Do wydatków majątkowych JST zaliczymy wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne państwowych jednostek 

budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

realizowanych przez inne jednostki. 

Wydatki planowane ogółem, po zmianie WPF, za 2019 rok: 32 856 301,40zł 

Wydatki wykonane za 2019 rok ogółem: 25 457 888,38 zł 

Wykonanie planu: 77,48% 

Wydatki bieżące planowane po zmianie WPF ze 2019 rok: 20 993 067,14 zł 

Wydatki bieżące wykonane za 2019 rok: 19 774 634,07 zł 

Wykonanie planu: 94,78% 

Udział wydatków bieżących wykonanych w wydatkach wykonanych ogółem w %: 77,68 
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Zadłużenie ogółem 
 

Samorządy gminne, od momentu powstania w 1990 roku, stale się rozwijają, inwestują  

m.in. w infrastrukturę gminną. Często potrzeby inwestycyjne przekraczają możliwości 

budżetowe gmin. W celu zaspokojenia potrzeb finansowych na inwestycje władze gminy 

wykorzystują ofertę zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, pożyczki 

lub też emisja instrumentów dłużnych. Rozciąganie w czasie obciążeń związanych  

z finansowaniem inwestycji umożliwia rozłożenie ciężaru np. budowy infrastruktury na kilka 

lat, bez konieczności angażowania bieżących dochodów. Ryzykiem zaciągania zobowiązań 

może być nadwyrężenie stabilności fiskalnej jednostki samorządowej.  

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zaciągania zobowiązań w postaci 

kredytów lub emisji obligacji w celu sfinansowania: 

1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, 

2) planowanego deficytu budżetu JST, 

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

4) działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (finansowanie 

wyprzedzające) 

Zadłużenie ogółem w Gminie Kamienica Polska na koniec 2019 roku wyniosło 

10 272 992,09 zł. 

 

Poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia 

Na koniec 2019 roku poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia wyniósł 

160 147,80 zł. 

 

3.2 Wykonanie budżetu Gminy 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 29 166 065,38 zł oraz wydatki w kwocie 

32 856 301,40 zł. 
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Wykonanie dochodów i wydatków 

 

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Kamienicy Polskiej ogółem za 2019 rok 
 
Tabela 3 Wykonanie dochodów i wydatków ogółem Gminy Kamienicy Polskiej za 2019 rok 

Wykonanie dochodów i 

wydatków ogółem za 2019 rok 

Plan 2019 wg 

zmiany do Uchwały 

WFP 

Wykonanie planu w zł w 

2019 roku 

Wykonanie planu 

w % 

Dochody wg stanu na dzień 

31.12.2019 
29 166 065,38 22 872 553,06 78,42 

Wydatki wg stanu na dzień 

31.12.2019 
32 856 301,40 25 457 888,38 77,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zestawienia planu i zmian WPF za 2019 rok 

Wykonanie dochodów za 2019 rok 

Tabela 4 Wykonanie dochodów za 2019 rok 

Wykonanie dochodów za 2019 rok Plan 2019 wg 

zmiany do 

Uchwały WFP 

Wykonanie 

planu w zł w 

2019 roku 

Wykonanie 

planu w % 

Dochody wg stanu na 

dzień 31.12.2019 

Dochody bieżące 22 787 815,46 21 613 809,63 94,85 

Dochody majątkowe 6 378 249,92 1 258 743,43 19,73 

RAZEM 29 166 065,38 22 872 553,06 78,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zestawienia planu i zmian WPF za 2019 rok 

Wykonanie wydatków za 2019 rok 

Tabela 5 Wykonanie wydatków za 2019 rok 

Wykonanie wydatków za 2019 rok Plan 2019 wg 

zmiany do 

Uchwały WFP 

Wykonanie 

planu w zł w 

2019 roku 

Wykonanie 

planu w % 

Wydatki wg stanu na 

dzień 31.12.2019 

Wydatki bieżące 20 993 067,14 19 774 634,07 94,78 

Wydatki majątkowe 11 863 234,26 5 683 254,31 47,91 

RAZEM 32 856 301,40 25 457 888,38 77,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zestawienia planu i zmian WPF za 2019 rok 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3563,09 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 3646,16 zł. 
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Wykonanie budżetów sołeckich 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 189 758,75 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

Tabela 6 Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Kamienica Polska w 2019 roku 

L.P 
Sołectwo Plan w zł Wykonanie w zł 

1 Kamienica Polska 34 670,90 34 609,90 

2 Osiny 34 636,23 33 035,09 

3 Wanaty 30 337,04 28 493,26 

4 Rudnik Wielki 34 670,90 34 545,35 

5 Zawada 32 937,36 32 510,97 

6 Zawisna 26 661,92 26 564,18 

RAZEM 193 914,35 189 758,75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika do sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu Gminy 

Kamienica Polska za 2019 rok 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

Sołectwo Kamienica Polska: 

- urządzenia na plac zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej (plac OSP) – kwota 

wydatków: 19 170,90 zł, 

- namiot dla Koła Emerytów i Rencistów – kwota wydatków: 1 439,00 zł, 

- sprzęt koszykarski dla UKS „Dwójka” – kwota wydatków: 3000,00 zł, 

- urządzenia na plac zabaw – kwota wydatków: 9 000,00 zł, 

- projekt zmiany organizacji ruchu – kwota wydatków: 2 000,00 zł. 

 

Sołectwo Osiny 

- czyszczenie rowów melioracyjnych – kwota wydatków: 10 000,00 zł, 

- impreza integracyjna emerytów – kwota wydatków: 3 038,79 zł, 

- monitoring boiska i placu przedszkola – kwota wydatków: 15 000,00 zł, 

- projekt zmiany organizacji ruchu – kwota wydatków: 4 000,00 zł, 

- znaki drogowe – kwota wydatków: 996,30 zł. 
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Sołectwo Wanaty 

- remont budynku OSP – kwota wydatków: 14 000,00 zł, 

- sprzęt do ćwiczeń na siłownię – kwota wydatków: 5 222,26 zł, 

- wiata przystankowa – kwota wydatku: 4 000,00 zł, 

- spotkanie integracyjne mieszkańców – kwota wydatków: 5 271,00 zł. 

 

Sołectwo Rudnik Wielki 

- czyszczenie rowów – kwota wydatków: 12 000,00 zł, 

- monitoring – kwota wydatków: 1 200,00 zł, 

- maszt pneumatyczny – kwota wydatków: 4 670,31 zł, 

- przekop przez drogę – kwota wydatków: 4 000,00 zł, 

- orynnowanie do altany – kwota wydatków: 525,04 zł, 

- wybrukowanie terenu siłowni – kwota wydatków: 12 150,00 zł. 

 

Sołectwo Zawada 

- siłownia i plac zabaw (Kolonia Klepaczka) – kwota wydatków: 27 510,97, 

- ogrodzenie dla OSP – kwota wydatków: 5 000,00 zł. 

 

Sołectwo Zawisna 

- zakup stołów i ławek – kwota wydatków: 860,00 zł, 

- ogrodzenie przedszkola – kwota wydatków: 1 200,00 zł, 

- OSP materiały – kwota wydatków: 1 478,62 zł, 

- zakup materiałów, urządzeń na siłownię – kwota wydatków: 5 229,93 zł, 

- OSP remont – kwota wydatków: 5 499,99 zł, 

- zakup stojaków na rowery – kwota wydatków: 468,00 zł, 

- zakup sprzętu na plac zabaw – kwota wydatków: 6 993,92 zł, 

- renowacja boisk – kwota wydatków: 293,69 zł, 

- zakup tablicy informacyjnej – kwota wydatków: 850,00 zł, 

- zakup metalowych schodów dla OSP – kwota wydatków: 3 690,00 zł. 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy 

 

- Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska (realizacja 2018 – 

2019) – kwota zewnętrznego finansowania: 28 000,00 zł. Środki pochodzą z: 

„Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
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zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Projekt grantowy: Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

3.3 Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku – 

wydatki inwestycyjne 

 

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna  

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, 

Zawisna i Kolonia Klepaczka. Zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica 

Polska w miejscowości Wanaty (ul. Warszawska – strona nieparzysta, ul. Boczna, ul. Klonowa, 

ul. Osińska), Zawisna i Kolonia Klepaczka (ul. Polna i ul. Zielona). Długość sieci  

do wybudowania: 10 364 m. Kwota zamówienia 9 781 455,19 zł. Zakończenie inwestycji  

do 30 kwietnia 2021 roku. Wykonawca: ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej.  

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, 

Zawisna i Kolonia Klepaczka. Zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz 

z budową zbiornika retencyjnego (zbiornik stalowy o objętości 187,6 m3 wraz z fundamentem 

oraz przebudową budynku SUW). Kwota zamówienia 1 758 924,91 zł. Zakończenie inwestycji 

do 30 kwietnia 2021 roku. Wykonawca: Hydro – Partner Sp. z o.o. w Lesznie. 

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, 

Zawisna i Kolonia Klepaczka. Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej 

(ul. Magazynowa), Osinach (ul. Częstochowska) i w Zawadzie (ul. Botaniczna i droga – łącznik 

do ul. Konopnickiej w Kamienicy Polskiej). Długość sieci do wybudowania: 5 169 m. Kwota 

zamówienia 2 976 153,09 zł. Zakończenie inwestycji do 30 kwietnia 2021 roku. Wykonawca: 

ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej.  

Inwestycja realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, 

Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa RIT. W ramach projektu pozyskano 

7 262 994,45 zł. Środki będą wypłacane transzami do całkowitego rozliczenia projektu w 2021 

roku. 
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W związku z ww. inwestycją została zawarta umowa pożyczki ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2 595 585,64 zł. 

Środki z pożyczki będą uruchamiane w przypadku dokonywania płatności w związku z realizacją 

projektu. Pożyczka zabezpieczy wkład własny do projektu unijnego. 

B. Odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia stałych odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kamienica Polska. Kwota zamówienia 850 080,00 zł. Zawarcie umowy 28.03.2019 roku. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TAMAX Szczepan Cieślak z Sędziszowa. 

C. Wykonanie usługi polegającej na przewozie uczniów z terenu Gminy Kamienica Polska  

do i ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej oraz na i z zajęć pozaszkolnych w roku 

szkolnym 2019/2020. Kwota zamówienia 202 500,00 zł. Zawarcie umowy 13.08.2019 roku. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie. 

E. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 459 832,09 zł.  

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w kwocie 

1 487 912,09 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  

1 971 920,00 zł. Zawarcie umowy 16.05.2019 roku. Wykonawca: Bank Spółdzielczy  

w Poczesnej. 

F. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska. Wartość zamówienia: 

316 694,00 zł. Zawarcie umowy 20.11.2019 roku. Wykonawca: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.  

z Krakowa. 

G. Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska. Cena oferty: 274 955,10 zł. 

Zawarcie umowy 18.01.2019 roku. Wykonawca: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. 

IV. Ład przestrzenny 

4.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

W Gminie Kamienica Polska w 2019 roku w ramach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obowiązywał dokument: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica 

Polska (Uchwała Nr 178/XXXVI/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 września  

2017 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamienica Polska). 
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Gmina Kamienica Polska jest gminą wiejską. Obszar Gminy rozciąga się na powierzchnię  

46,44 km2. Teren ten obejmuje 11 miejscowości, w tym 6 sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik 

Wielki, Zawisna, Zawada oraz Kamienica Polska, w której mają siedzibę władze administracyjne 

gminy.  

Rysunek 11 Gmina Kamienica Polska - mapa 

 

Źródło: Geoportal 

Gmina Kamienica Polska posiada zwartą zabudowę mieszkalną i użytkową, dużą gęstość 

zaludnienia oraz usytuowanie na osi wschód – zachód od miejscowości Rudnik Wielki  

do miejscowości Osiny, wzdłuż rzeki Kamieniczki. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca oraz zagrodowa. Rozwija się zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa  

z dala od większych siedlisk, w pobliżu lasów. Zamieszkują tam głównie osoby napływające  

do Gminy Kamienica Polska z większych ośrodków miejskich: Częstochowy, miast rejonu 

Zagłębia Górnośląskiego czy centralnej części województwa Śląskiego.  
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Rysunek 12 Usytuowanie Kamienicy Polskiej względem infrastruktury drogowej. 

 

Źródło: Auto mapa Targeo 

Z północy na południe przebiega droga krajowa nr 1. Przecina ona Gminę na część wschodnią 

z Kamienicą Polską i część zachodnią. Droga ta stanowi bardzo duże źródło hałasu, jednak 

stanowi o atrakcyjności działek przemysłowych znajdujących się wzdłuż niej. Pełni ona ważny 

trakt komunikacyjny dla mieszkańców, którzy chcą szybko przemieścić się w stronę Warszawy 

lub Katowic. Ważnym ciągiem komunikacyjnym jest też droga wojewódzka nr 791 łącząca 

Gminę Kamienica Polska z Gminą Poczesna na północy, z Gminą Poraj na wschodzie  

oraz ułatwiającą dojazd do Zawiercia. W 2019 roku rozpoczęła się przebudowa drogi. 

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Przez obszar gminy przebiegają 

dodatkowo drogi gminne i droga powiatowa nr 1023S, które mają bardzo duże znaczenie 

lokalne. 

Liczba ludności wynosi 5579, a na 1 km2 przypada 120 osób.  W ramach powierzchni Gminy 

43,1% zajmują lasy, 47,8% użytki rolne, 8,28% tereny zabudowane oraz 0,82% tereny zieleni 

cmentarnej, parkowej i inne. 
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Wykres 5 Struktura powierzchni Gminy Kamienica Polska. 

 

Źródło: dane za Vademecum Samorządowca za 2019 rok, opracowanie własne. 

Aktywność usługowa i przemysłowa mieszkańców Gminy skupiona jest w większości wzdłuż 

drogi krajowej nr 1. Najsilniej działalność przedsiębiorcza skoncentrowana jest w pobliżu 

miejscowości: Wanaty, Zawada i Kolonia Klepaczka (obsługa taboru transportowego, 

magazynowanie, branża budowlana i przemysłowa). W miejscowości Zawisna umiejscowiona 

jest kopalnia piasków formierskich. 

Usługi osobiste, mechaniki pojazdowej, handel znajdują się w największej liczbie przy 

głównych traktach komunikacyjnych wszystkich miejscowości, lecz najwięcej w Kamienicy 

Polskiej. W całej Gminie występuje szereg placówek świadczących usługi publiczne, 

szczególnie funkcje sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, służby zdrowia. 

4.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

W 2019 roku została przyjęta jedna Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  po północnej stronie ulicy 

Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska. 

 

V. Działania Gminy w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 

2016 – 2025 

 

W ramach Strategii w 2019 roku realizowane były następujące programy: 

43%
48%

8%
1%

Powierzchnia Gminy Kamienica Polska 46,44 km2

1. Lasy 2. Użytki rolne 3. Tereny zabudowane 4. Tereny zieleni parkowej



Raport o stanie Gminy Kamienica Polska za 2019 rok 

 

 
30 

 

1. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej potencjał ekologiczny Gminy poprzez 

wzmocnienie wizerunku Gminy przyjaznej przedsiębiorcom (budowa nowej hali  

w Firmie Wkręt-Met oraz nowej hali w Kolonii Klepaczce).  

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych poprzez budowę 

sieci  kanalizacyjnej w miejscowościach: Wanaty, Zawisna, Kolonia Klepaczka  

oraz wymianę wodociągu w miejscowości: Kamienica polska, ul. Magazynowa, Osiny 

ul. Częstochowska, Kolonia Klepaczka ul. Polna i ul. Zielona. 

3. Utrzymanie wysokiego poziomu gminnej infrastruktury rekreacyjno – sportowej 

poprzez: 

- uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, 

- wybudowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Kamienicy Polskiej                    

oraz w Kolonii Klepaczce. 

4. Modernizacja bazy oświatowej: 

- remont w budynku Szkoły Podstawowej,  

- remont świetlic środowiskowych w miejscowościach: Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada, 

Osiny. 

5. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej: 

- dofinansowanie do wymiany pieców. 

6. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców: 

- imprezy organizowane przez instytucje kultury oraz świetlice środowiskowe, 

- kultywowanie i promocja tradycji - spotkania w Muzeum Regionalnym w Kamienicy 

Polskiej). 

7. Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego: 

- zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP oraz modernizacja bazy lokalowej OSP. 

8. Aktywne i zdrowe starzenie się: 

- promocja aktywnego stylu życia. 

9. Uczenie się przez całe życie: 

- rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, 

- wspieranie rozwoju e-społeczeństwa. 

10. Podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej 

- promowanie zajęć pozaszkolnych (koszykówka, piłka nożna, koła muzyczne) 

- promowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym. 
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Strategia Rozwoju Gminy Kamienica Polska zawiera także analizę strategiczną Gminy,  

z której wynika, że  trudnym do rozwiązania ograniczeniem jest brak potencjału w zakresie 

terenów inwestycyjnych w Gminie.  Słabymi stronami Gminy Kamienica Polska jest także  

m.in.  niski budżet, mało przedsiębiorstw, brak infrastruktury turystycznej czy starzejące się 

społeczeństwo.  

VI. Infrastruktura komunalna 

6.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Dofinansowanie do wymiany pieców konwencjonalnych na ekologiczne. 

Dofinansowania są udzielane od 2017 roku na mocy następującego dokumentu: 

- Uchwała Nr 149/XXX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie 

przyjęcia "Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Kamienica Polska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne". 

Koszt dofinansowania do wymiany ogrzewania: 

a) przy użyciu ekologicznego kotła na paliwa stałe z podajnikiem wynosi 1500 zł.,  

b)  do ogrzewania gazem, olejem opałowym 2000 zł. 

W 2019 roku udzielono odpowiednio: 

a) 15 dotacji do pieca z podajnikiem na paliwa stałe, 

b) 11 dotacje do pieców do ogrzewania gazem. 

Dofinansowanie do usuwania azbestu 

Dofinansowania są udzielane od 2017 roku na mocy następującego dokumentu: 

- Uchwała Nr 136/XXIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 7 marca 2013 roku  

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Kamienica Polska 

zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących  

z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska. 

W 2019 roku zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych wyroby 

zawierające azbest, które zostały przekazane na wysypisko odpadów niebezpiecznych. 

Dofinansowanie wyniosło 2 000,00 zł (1 osoba). 
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6.2 Program ochrony środowiska 

 

System gospodarowania odpadami 

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy władztwo  

nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. Od 1 lipca 2013 roku został uruchomiony nowy 

system gospodarowania odpadami komunalnymi, za którego organizację  

i funkcjonowanie odpowiada bezpośrednio Urząd Gminy. W 2019 roku obowiązywał nadal4  

ten system. Stawki miesięcznych opłat dla gospodarstw domowych określa Rada gminy  

na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz uwzględniając sposób 

gromadzenia odpadów komunalnych. Stosując „efekt zachęty” do segregacji odpadów, opłata 

za odpady posegregowane, czyli szkło, papier i tekturę, butelki plastikowe oraz puszki 

metalowe była w 2019 roku znacznie niższa od opłat za odpady zmieszane.  

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, usługę wywozu odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, 

prowadziła firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 

20/2, 28-340 Sędziszów. Odpady komunalne z gospodarstw domowych na terenie Gminy 

Kamienica Polska odbierano w postaci selektywnej i zmieszanej. 

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały następujące podmioty: 

- PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, 

- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska, 

- Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169,  

42-202 Częstochowa, 

- Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, 

- STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o., ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, 

- OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska. 

 

W 2019 roku Gmina Kamienica Polska zakupiła na własność używane pojemniki  

do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 240 litrów w ilości 298 szt. 

W 2019 roku od mieszkańców Gminy były odbierane dodatkowo następujące grupy odpadów:  

 
4 Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne odbierane są z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na 
terenie Gminy Kamienica Polska przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. 
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a) leki i odpady medyczne - przez pośredników, tj.: 

- Przychodnia Lekarska w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 370, 

- Ośrodek Zdrowia w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12. 

b) tzw. gabaryty (sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony i pozostałe odpady 

ponadwymiarowe) - w terminach: 27 kwietnia, 13 maja oraz 31 października 2019 roku. 

Odpady wielkogabarytowe odbierane były przez usługodawcę obsługującego comiesięczną 

zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz organicznych. 

Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami w roku 2019 wyniosły 850 080,00 zł5.  

W sumie zebrano ponad 1542 ton odpadów komunalnych, z czego 1300 ton z gospodarstw 

domowych6. 

Informacja o jakości powietrza 

 

W 2019 roku na stronie Urzędu Gminy: kamienicapolska.pl zamieszczane były cyklicznie 

Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach  

o jakości powietrza. Informacje zawierają dane o ryzyku przekroczenia średniorocznych 

poziomów zanieczyszczenia powietrza w podziale na frakcje, np. pył zawieszony PM10, PM 2,5 

oraz docelowego benzo(a)pirenu.  W 2019 roku zostało opublikowanych 35 Informacji o jakości 

powietrza7. 

Gospodarka ściekami 

 

Gmina posiada dwa ujęcia wody pitnej:  

- w Rudniku Wielkim – studnia głębinowa o głębokości 313,0 m, 

- w Zawadzie – studnia głębinowa o głębokości czynnej 363 m.  

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 47,84 km. Długość sieci kanalizacyjnej  

to 54,12 km. Z obu sieci korzysta 4879 osób.  

Interwencje w sprawie usuwania zanieczyszczeń 

 

W 2019 roku toczyły się postępowania administracyjne w sprawie: 

- pojawienia się dzikich wysypisk śmieci, 

 
5 Dane za 2019 rok 
6 Dane za 2019 rok  
7 www.kamienicapolska.pl/jakosc_powietrza 
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- pojawienia się składowiska odpadów niebezpiecznych w Rudniku Wielkim. 

Odpady w Rudniku Wielkim zostały przywiezione i są składowane w wynajętym magazynie  

po byłym kurniku przez zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym 

gospodarowaniem odpadów, która porzuciła odpady w warunkach  mogących stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Śledztwo w tej sprawie prowadzone  

jest przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, jak również część śledztwa została 

powierzona  Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura 

w Częstochowie. W chwili obecnej brak jest  możliwości ustalenia miejsca pobytu właściciela 

odpadów. Gmina podejmowała działania mające na celu  wywóz i utylizację przedmiotowych 

odpadów. Wójt dwukrotnie występował z wnioskiem o środki finansowe do Wojewody 

Śląskiego , jak również do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Ponadto Wójt Gminy zwrócił się do Ministra Ochrony Środowiska z prośbą  

o uruchomienie środków finansowych z rezerwy budżetu Państwa na sfinansowanie wywozu  

i utylizacji odpadów niebezpiecznych. W 2019 roku dwukrotnie była przeprowadzona kontrola 

przez Państwową Straż Pożarną w Częstochowie w miejscu  zalegania odpadów.  

6.3 Zarządzanie gospodarką wodno – ściekową 

 

Gmina Kamienica Polska zleciła w całości wykonywanie zadań wynikających z zarządzania 

gospodarką wodno – ściekową spółce gminnej Ekokam Sp. z o.o., w której 100% udziałów 

posiada Gmina Kamienica Polska. Ekokam Sp. z o.o. posiada numer NIP 5732474740,  

numer REGON 151991278 i KRS 0000055460, a jej siedziba mieści się pod adresem:  

ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska.  

W dniu 16 maja 2018 roku Ekokam Sp. z o.o. otrzymała z Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, decyzję  

nr PO.RET.070.235.2.2018.KS zatwierdzającą Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat z terenu Gminy Kamienica Polska. 

Taryfikator przyjęty przez PGWWP: 

Tabela 7 Zaopatrzenie w wodę – taryfy dla abonentów 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena za dostarczoną 

wodę 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

Netto Brutto Netto Brutto 

Grupa 1 

Odbiorcy rozliczani wg 
wodomierza głównego;  
woda do picia i na cele 
socjalno-bytowe; korzystający 

2,85 3,08 2,60 2,81 
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z usługi odprowadzania 
ścieków. 

Grupa 2 

Gospodarstwa domowe  
w budynkach mieszkalnych; 
rozliczani wg wodomierza 
głównego; woda do picia  
i na cele socjalno-bytowe;  
nie korzystający z usługi 
odprowadzania ścieków. 

2,85 3,08 3,20 3,46 

Grupa 3 

Zakłady produkcyjne, 
usługowe, gastronomia, 
transport, jednostki 
użyteczności publicznej, 
usługi, itp. rozliczani  
wg wodomierza głównego; 
woda do picia i na cele 
socjalno-bytowe oraz 
produkcyjne; korzystający  
z usługi odprowadzania 
ścieków. 

3,10 3,35 2,60 2,81 

Grupa 4 

Zakłady produkcyjne, 
usługowe, gastronomia, 
transport, jednostki 
użyteczności publicznej, 
usługi, itp. rozliczani wg 
wodomierza głównego; woda 
do picia i na cele socjalno-
bytowe oraz produkcyjne;  
nie korzystający z usługi 
odprowadzania ścieków. 

3,10 3,35 3,50 3,78 

Grupa 5 

Gospodarstwa domowe  
w budynkach mieszkalnych; 
rozliczani wg „podlicznika”; 
woda do picia i na cele 
socjalno-bytowe;  
korzystający z usługi 
odprowadzania ścieków. 

2,85 3,08 2,00 2,16 

Grupa 6 

Zakłady produkcyjne, 
usługowe, gastronomia, 
transport, jednostki 
użyteczności publicznej, 
usługi, itp. rozliczani wg 
„podlicznika”; woda do picia  
i na cele socjalno-bytowe  
oraz produkcyjne;  
nie korzystający z usługi 
odprowadzania ścieków. 

3,10 3,35 2,00 2,16 

Grupa 7 

Ryczałt 

Odbiorcy rozliczani  
za dostarczaną wodę  
wg przeciętnych norm zużycia 
wody z uwagi na brak 

2,85 3,08 2,00 2,16 
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możliwości zamontowania 
wodomierza głównego. 

Grupa 8 

Wodociąg 

Zawisna 

Odbiorcy rozliczani  
za dostarczaną wodę  
wg wodomierza głównego;  
woda przeznaczona  
do spożycia lub na cele 
socjalno-bytowe. 

3,71 4,01 8,00 8,64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BIP PGWWP za 2018 rok. 

Tabela 8 Odprowadzanie ścieków – taryfy dla abonentów 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena za dostarczoną 

wodę za m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej  

za m-c 

Netto Brutto Netto Brutto 

Grupa 1 

Odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków 
socjalno-bytowych określoną 
na podstawie zużytej wody wg 
wskazań wodomierza 
głównego; korzystający  
z usługi dostarczania wody  
z wodociągu gminnego. 

4,30 4,64 2,40 2,59 

Grupa 2 

Gospodarstwa domowe  
w budynkach mieszkalnych; 
Odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków 
socjalno-bytowych określoną 
na podstawie zużytej wody  
z własnej studni kopanej  
wg wskazań wodomierza 
własnego; odbiorcy 
korzystający tylko z usługi 
odprowadzania ścieków. 

4,30 4,64 3,20 3,46 

Grupa 3 

Zakłady produkcyjne, 
usługowe, gastronomia, 
transport, jednostki 
użyteczności publicznej, 
usługi, itp.; Odbiorcy rozliczani 
za ilość odprowadzonych 
ścieków socjalno-bytowych  
i innych, ale nie 
przemysłowych, określoną  
na podstawie zużytej wody  
wg wskazań wodomierza 
głównego; korzystający  
z usługi dostarczania wody  
z wodociągu gminnego. 

4,70 5,08 2,40 2,59 
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Grupa 4 

Gospodarstwa domowe  
w budynkach mieszkalnych; 
Odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków 
socjalno-bytowych określoną 
na podstawie zużytej wody  
wg „podlicznika”. 

4,30 4,64 2,00 2,16 

Grupa 5 

Gospodarstwa domowe  
w budynkach mieszkalnych; 
Odbiorcy rozliczani  
za odbieranie ścieków wg 
przeciętnych norm zużycia 
wody, z uwagi na brak 
możliwości zamontowania 
wodomierza głównego/własna 
studnia/brak wody z 
wodociągu gminnego. 

4,30 4,64 2,40 2,59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BIP PGWWP za 2018 rok. 

VII. Polityka społeczna 

 

Polityka społeczna Gminy prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) i ma na celu: zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenia poziomu życia 

mieszkańców, którzy własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych. 

Działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy polskiej  

w 2019 roku umożliwiły mieszkańcom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej 

podniesienie warunków bytowych. Pomoc była udzielana ze względu na trudne sytuacje 

życiowe, na wniosek beneficjenta. 

 

7. 1 Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy 

Polskiej w 2019 roku 

 

Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej 

wykonują swoje obowiązki zawodowe zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym jednostki  

oraz przepisami nadrzędnymi. Regulamin Organizacyjny określa m.in. dokładny podział zadań                           

i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, czas pracy oraz zależności służbowe.  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniósł 7,5. 

Zatrudnionych było 8 osób. 
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Wykres 6 Struktura zatrudnienia  pracowników w GOPS w Kamienicy Polskiej w 2019 roku 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za 2019 rok 

 

7. 2 Struktura świadczenia pomocy społecznej w gminie Kamienica Polska 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w 2019 roku wydatkował, na realizację zadań 

zleconych  i własnych - kwotę 6 769 857,95 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu gminy 

oraz budżetu państwa. 

 

Wykres 7 Struktura budżetu GOPS w Kamienicy Polskiej w 2019 roku 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za 2019 rok 

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej to: 

· dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł 

· dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł 
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 Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych to: 

· na jedną osobę w rodzinie –  674 zł 

· na jedną osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne –  764 zł 

 Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania paczki żywnościowej: 

· dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 1 402,00 zł 

· dla osoby w rodzinie – maksymalnie 1 056,00 zł 

Tabela 9  Struktura wydatków w podziale na zadania 

Rodzaj zadania  Środki Gminne Środki zewnętrzne 

(dotacje) 

Liczba osób, które 

skorzystały  z pomocy 

Przeciwdziałanie przemocy                   

w rodzinie 

   1 063,04         0,00 12 

ZUS zdrowotny za osoby 

pobierające świadczenia 

           0,00  12 296,19 23 

Zasiłki i pomoc w naturze   75 736,71   16 399,20 71 

Zasiłki stałe            0,00 138 461,78 25 

Ośrodek Pomocy Społecznej 254 788,99   68 126,00 - 

Usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne 

 25 522,94           0,00 7 

Dożywianie     3 400,00     5 100,00 26 

Materialna pomoc socjalna       693,31      2 773,24 6 

Rodzina 500 +           0,00 4 182 841,31  

Świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny, składki ZUS 

  8 061,16 1 717 943,19 

 

7 189 świadczeń 

Karta Dużej Rodziny          0,00         270,32 94 

Rodzina: Dobry Start 300+           0,00  187 860,00 690 świadczeń 

Rodzina: Asystent rodziny  31 612,45    15 147,00 10 

Rodziny zastępcze   21 761,12             0,00 6 

Razem 420 639,72 6 347 218,23  

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za 2019 rok 

 

7. 3 Gminny program wspierania rodziny 

 

 Wspieranie rodziny, w której wystąpiły trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i ich wychowaniu odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019r., poz. 1111 ze zm.). W Gminie Kamienica 

Polska,  w roku 2019 został przyjęty gminny program wspierania rodziny na lata 2019- 2021  

(Uchwała Nr 38/VIII/2019). 

  W ramach systemu zaplanowanych działań w 2019 roku znalazły się m.in.: 
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- opieka Asystenta rodziny (wsparcie w usamodzielnianiu się dzieci, zarządzaniu budżetem 

rodziny, organizowaniu czasu wspólnego rodziny itp.). Wydatki  ogółem 46 759,45 zł, z czego 

z budżetu Gminy 31 612,45 zł. 

- opieka i wychowanie dzieci w czasie poza lekcyjnym w placówkach wsparcia dziennego 

(świetlice) w tym działalność opiekunów świetlic organizujących aktywnie czas wolny.  Z zajęć 

w Gminnej Świetlicy Środowiskowej dla dzieci  młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim 

korzysta przeciętnie 15 dzieci. Wydatki z budżetu 51 501,00 zł. 

- realizacja programu pieczy zastępczej dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

(program realizuje starosta powiatowy, lecz Gmina partycypuje w kosztach). Wydatki  

z budżetu  21 761,12  zł. 

 

7.4 Programy specjalne realizowane i koordynowane w Gminie Kamienica Polska 

 

Tabela 10  Programy specjalne realizowane w 2019 roku 

Program Uchwała/umowa Działania podjęte w ramach 
Programów w 2019 roku 

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa (POPŻ) na lata      

2014-2020 współfinansowany       

z Europejskiego Funduszu  
Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym 

Umowa Nr 4/POPŻ/2018                          

z 02.10.2018r. 

- pomocą objęto 201 osób 
- rozdysponowano 9 200 kg żywności 

- beneficjenci otrzymali 20 różnych 

artykułów spożywczych 
- Bank Żywności przeprowadził 

warsztaty dietetyczne 

Gminny program wspierania 

rodziny  na lata 2019-2021 
Uchwała Nr 38/VIII/2019                 

z 31.05.2019r. 

-  10 rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny 
- 15 dzieci skorzystało z opieki 

świetlicy „Spadochron”  

w Rudniku Wielkim 
-pokryto koszt pobytu 6 dzieci                    

w rodzinach zastępczych 
- wydano 94  Kart Dużej Rodziny 

Gminny program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na lata    

2016-2020 

Uchwała Nr 83/XVII/2015                 

z dnia 30.12.2015r. 

- prowadzono procedurę wobec  
12 Niebieskich Kart 

Gminny program przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2014-2020 
Uchwała Nr 185/XXXII/2014      

z dnia 28.01.2014r. 

- wydano 3 000,00 zł na działania 

przewidziane w programie  

-środki finansowe pochodziły ze 
sprzedaży pozwoleń na dystrybucję 

alkoholu 

Program osłonowy w sprawie 

dożywiania 
Uchwała   Nr 22/IV/2019 

z dnia 14.02.2019r. 

-zapewnienie pomocy  osobom 

starszym, niepełnosprawnym, 
o niskich dochodach, jak i dzieciom, 

które wychowują się w rodzinach 
znajdujących się w trudnej sytuacji 

Program ”Posiłek w domu i szkole” Uchwała Nr 23/IV/2019 

z dnia 14.02.2019r. 

- pokryto koszt dożywiania w szkole 
dla 19 dzieci 
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 Uchwała Nr 40/VIII/2019 

z 31. 05.2019r. 

- przyznano 7 zasiłków celowych  

na dożywianie dzieci 

Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 
2014-2020 

Uchwała Nr 189/XXXII/2014                       

z 16.01.2014r. 

- pokryto koszty pobytu w Domu 

Pomocy Społecznej dla 3 osób 

Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Uchwała Nr  13/III/2018 
z dnia 28.12.2018r. 

- uzyskano 87 344,32  zł z tytułu 
udzielonych zezwoleń na  napoi 

alkoholowych 
- wydano   86 122,05 zł na realizację 

zadań GPPiRPA 

   

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej za 2019 rok 

 

7.5 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej w 2019 roku  podejmował 

współpracę  z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, tj.: 

- Policja - procedura Niebieskiej Karty, monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych w Gminie. 

- Sołtysi Gminy – organizacja spotkania noworocznego dla 84 seniorów.  Spotkanie  odbyło się 

w Gminnej Hali Sportowej w Kamienicy Polskiej, część artystyczną przygotowali uczniowie  

wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej. 

- Bank Żywności w Częstochowie (dysponent żywności) w ramach  Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przekazał 9 200 kg żywności, stanowiącej 20 różnych 

artykułów spożywczych. 

-  Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej – przekazało do tutejszego Ośrodka  

125 kg żywności z zorganizowanej  świątecznej zbiórki żywności.  Paczki żywnościowe  

składające się z 11 artykułów, zostały przekazane  10 rodzinom znajdującym się w szczególnie 

uzasadnionej trudnej sytuacji socjalno-bytowej przed świętami Bożego Narodzenia. 

- Kuratorium Oświaty w Katowicach – współorganizacja kolonii letnich dla 2-ki dzieci z rodzin,               

w których występuje problem bezradności  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

VIII. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

W 2019 roku przegłosowano i przekazano do realizacji 21 Uchwał Rady Gminy w sprawach 

finansowych, a w pozostałych 40: 
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Tabela 11 Realizacja Uchwał Rady Gminy w sprawach finansowych w 2019 roku 

Sprawa 
Liczba 

uchwał 

Zmiany w budżecie Gminy 10 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 6 

Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki 2 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Kamienica Polska za 2018 rok 
1 

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2020 rok 1 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 1 

RAZEM 21 

Źródło: Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2019 

Przyjęto 96 Zarządzeń Wójta Gminy Kamienica Polska w sprawach finansowych,  

a w pozostałych sprawach ogółem wydano 43 Zarządzenia: 

Tabela 12 Realizacja Zarządzeń Wójta Gminy Kamienica Polska w sprawach finansowych w 2019 roku 

Sprawa 
Liczba 

Zarządzeń 

Zmiana w budżecie dotycząca zadań zleconych 20 

Zmiana w planie wydatków w budżecie 64 

Zasady rachunkowości 6 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 1 

Przyjęcie informacji o stanie mienia Gminy za 2018 rok 1 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze 

półrocze 2019 roku  
1 

Szczegółowe wytyczne, założenia do projektu uchwały budżetowej gminy na 

rok 2020 
1 

Przyjęcie projektu budżetu na rok 2020 1 

Przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 1 

RAZEM 96 

Źródło: Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2019 

IX. Współpraca Gminy Kamienica Polska z organizacjami pozarządowymi 

 

Gmina Kamienica Polska należy do Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”. Siedziba 

Stowarzyszenia znajduje się w Poczesnej. Jest to Stowarzyszenie, które aktualnie  
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liczy 83 członków, w tym 5 JST reprezentujących sektor publiczny, 9 osób/podmiotów 

reprezentujących sektor gospodarczy, 69 członków reprezentuje sektor społeczny  

(64 osoby fizyczne + 5 NGO). Gminy tworzące LGD „Bractwo Kuźnic” wykazują spójność 

przestrzenną obszaru objętego LSR rozumianą w kontekście geograficznym,  

ze względu na położenie geograficzne na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Są to: Gmina Boronów, 

Gmina Kamienica Polska, Gmina Konopiska, Gmina Poczesna, Gmina Starcza.  

Rysunek 13 Logo LGD Bractwo Kuźnic, źródło www.bractwokuznic.pl 

Obszar LGD, przez który przebiega trasa DK – 1 Katowice – 

Warszawa, położony jest na południowy zachód od Częstochowy,  

w obniżeniu górnej Warty. Łączna powierzchnia obszaru LGD 

„Bractwo Kuźnic” wynosi 262 km2, co stanowi 2,12% powierzchni 

całego województwa śląskiego. Obszar objęty LGD „Bractwo Kuźnic” 

leży w całości na obszarach wiejskich, a jego ludność stanowi  

ok. 3,4 % ogółu ludności zamieszkującej obszary wiejskie w całym 

regionie. 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań mających na celu 

wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez 

realizację opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność (zwane dalej LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania. W ramach 

realizowanych działań znajdują się: 

- organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 

w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych służących promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej oraz działalności promocyjnej, informacyjnej  

i poligraficznej;  

- prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją Lokalnej 

Strategii Rozwoju, w tym PROW; 

- udzielanie pomocy w tworzeniu i rozwoju mikroprzędsiębiorstw; 

- udzielanie pomocy rolnikom w zakresie różnicowania działalności nierolniczej. 

 

W 2019 roku z budżetu LGD „Bractwo Kuźnic” beneficjenci pozyskali środki w ramach: 

- podjęcia działalności gospodarczej – 60 000,00 zł (1 wniosek), 

- rozwoju działalności gospodarczej – 491 780,00 zł (3 wnioski), 

oraz granty: 
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-  w wysokości 20 000,00 zł pozyskany przez UKS „Dwójka” Kamienica Polska na obchody 

Jubileuszu 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Kamienica Polska, Koszklinika 

oraz turnieju sportowego.  

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica w 2019 roku zrealizowało również projekt 

Budowa bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Kamienica Polska, jako miejsca aktywności  

i integracji mieszkańców. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel z budżetu LGD 55 000,00 zł. 

W 2019 roku  Gmina przystąpiła do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego, którego celem jest  współdziałanie na rzecz efektywnego 

wykorzystywania  środków unijnych w perspektywie  finansowej na lata 2021-2027. 

Przedstawiony Raport o stanie Gminy Kamienica Polska zawiera dane za 2019 rok dotyczące 

Gminy.  Raport stanowi sprawozdanie z tego, co władze samorządowe: Wójt wraz z Radnymi 

dokonali w roku 2019.  
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