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Opracowanie Raportu o stanie gminy Woźniki za 2020 r. (zwanego dalej Raportem) sta-
nowi wprost realizację art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm. ) w brzmieniu: „wójt co roku do dnia 31 maja 
przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Obowiązek sporządzania tego dokumentu został nałożony na samorządy rozpoczynające 
swą kadencję w 2018 r. (zgodnie z nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samo-
rządu terytorialnego - wg ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

Co do swej istoty Raport ma wymiar informacyjny i edukacyjny. Zawiera elementy anali-
zy i oceny. Zasadniczo jednak jest syntetyczną formą zestawienia i podsumowania obrazu 
funkcjonowania gminy i aktywności jej władz samorządowych w danym roku. Daje także 
mieszkańcom skrótową informację o dokumentach opracowanych przez gminę lub dla 
gminy. Tym samym bazuje on na ogólnodostępnych materiałach pozyskiwanych z Urzędu 
Miejskiego i jego jednostek, a także na danych ze statystyki publicznej. Zaznaczyć należy 
tu, iż w wykorzystywane w raporcie dane  z GUS na dzień złożenia raportu obejmują dane 
za 2019 r.  Dane za rok 2020 r. GUS ogłosi po 31 maja 2021 r.   Sam Raport stanowi punkt 
wyjścia do debaty na sesji Rady Miejskiej nad wotum zaufania dla Burmistrza Woźnik.
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Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie gminy za rok 2020”. Rok ten był 
wyjątkowy pod każdym względem. Rok zmagań z pandemią koronawirusa, 
walką o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Woźniki. Jednak mimo 
przeciwności, nie tylko udało się zrealizować większość zadań inwestycyjnych, 
których szczegółowy opis znajdą Państwo w niniejszym Raporcie, ale zamknę-
liśmy go nadwyżką budżetową. Było to możliwe dzięki dobrej dyscyplinie jed-
nostek organizacyjnych gminy i sprawnym działaniu pracowników Urzędu 
Miejskiego. Wyzwaniem wszystkich gmin, nie tylko województwa śląskiego, 
jest walka z ujemnym przyrostem demograficznym. Ta sytuacja dotyczy rów-
nież Gminy Woźniki, co sprawia, że musimy podjąć czynne działania zmie-
rzające do odwrócenia tego trendu. Oprócz opracowania i uchwalenia nowych 
dokumentów planistycznych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających 
do przygotowania atrakcyjnej oferty mieszkaniowej i inwestycyjnej dla no-
wych mieszkańców. Od początku 2021 roku podjęliśmy realne działania zmie-
rzające do realizacji tych celów.

Michał Aloszko
Burmistrz Woźnik
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1. Podstawowe informacja o Gminie Woźniki / Charakterystyka gminy

Gmina Woźniki jest jedną z ośmiu gmin powiatu lublinieckiego położonego w północno-wschodniej części wo-
jewództwa śląskiego. Pod względem geograficznym gmina zlokalizowana jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej w 
makroregionie Wyżyna Wieluńsko–Woźnicka, makroregionie Wyżyna Śląska oraz makroregionie Nizina Śląska. 
Przez południowe krańce gminy przepływa rzeka Mała Panew, zbierająca wody z licznych dopływów biorących 
początek w Progu Woźnickim.
Najwyższymi wzniesieniami są, sąsiadujące ze sobą, góra Grojec i Góra Lubszecka (365 m n.p.m.) w Lubszy. 
Gmina położona jest w odległości 50 km od Katowic, 25 km od Częstochowy i 30 km od miasta powiatowego 
- Lublińca. Przez jej obszar przebiega autostrada A1 z węzłem w Woźnikach. Gmina zajmuje powierzchnię nie-
mal 128 km2, z czego 35,6 % stanowią lasy. Wyróżnikiem Gminy Woźniki jest jej miejsko-wiejski typ. W kon-
sekwencji jej charakterystyka jest wypadkową proporcji pomiędzy miastem a wsią.  W województwie śląskim 
występują 22 gminy miejsko-wiejskie, przy czym w powiecie lublinieckim ten typ reprezentowany jest tylko 
przez Gminę Woźniki. Gmina obejmuje 10 sołectw: Babienica, Czarny Las, Drogobycza, Dyrdy, Kamienica, 
Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka,Lubsza, Piasek, Psary.
Zestawienie podstawowych danych o gminie przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie podstawowych danych o Gminie Woźniki na tle jednostek wyższego rzędu 

Cecha / stan danych Gmina Miasto Powiat lubliniecki Woj. śląskie PolskaWieś

Powierzchnia [km2] 2019 r. 128
71

822 12 333 312 679
57

Liczba ludności [osoby] 2019 r. 9 619
4297

76 451 4 517 635 38 382 527
5322

Współczynnik feminizacji 
[liczba kobiet na 100 mężczyzn] 2019 r. 101,7 103,5 107,5 106,7

Gęstość zaludnienia [os./km2] 2019 r. 75
61

93 366 123
94

Udział korzystających ze środowisko-
wej pomocy społecznej w liczbie lud-
ności ogółem [%] 2019 r.

2,4 3,2 3,0 4,6

Wskaźnik obciążenia demograficznego
[ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym] 2019 r.

61,9
61,4

62,0 67,7 66,7
62,3

Wskaźnik starości
[odsetek osób w wieku poprodukcyj-
nym] 2019 r.

20,7

21,7

20,4 23,3 21,919,8

Trend demograficzny
[liczba mieszkańców w 2010 roku/
zmiana % liczby mieszkańców 
w okresie 2010-2019] 

9 644 

-0,3%

77 237

-1,0%

4 634 935

-2,5%

38 529 866

-0,4%

Prognoza demograficzna do 2025 r. 
[liczba mieszkańców/ 
zmiana % do liczby mieszkańców z 
2019 roku]

9 354

-2,8%

74 904

-2,0%

4 402 951

-2,5%

38 053 930

-0,9%
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Cecha / stan danych Gmina Miasto Powiat lubliniecki Woj. śląskie PolskaWieś
Prognoza demograficzna do 2030 r. 
[liczba mieszkańców/ 
zmiana % do liczby mieszkańców z 
2019 roku]

9 121

-5,2%

73 259

-4,2%

4 290 172

-5,0%

37 619 916

-2,0%

Odsetek lasów w powierzchni ogółem 
[%] 2019 r. 37,6

45,7
49,8 32,1 29,6

27,4

Źródło: www.stat.gov.pl
Gmina Woźniki wykazuje wysoki poziom dostępu ludności do sieci wodociągowej, który kształtuje się na po-
ziomie ponad 99%. Połowa mieszkańców gminy ma dostęp do kanalizacji sanitarnej. Zauważyć tutaj należy, że 
nieustannie trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej: w 2019 r. oddano do użytku sieć w Ligocie Woźnic-
kiej, opracowywana jest dokumentacja projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy i Lubszy 
oraz rozbudowy sieci w Woźnikach dla rozbudowywanych ulic. W 2020 roku oddano do użytku rozbudowaną 
oczyszczalnię ścieków w Psarach - przeznaczoną do oczyszczania ścieków komunalnych wytwarzanych w aglo-
meracji Woźniki–Psary, która związana była w głównej mierze z koniecznością zwiększenia jej przepustowości 
z obecnej średniodobowej przepustowości 200 m3/d do 400 m3/d. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni 
pozwoli na wybudowanie kanalizacji w kolejnych sołectwach i docelowo sprowadzenie wszystkich ścieków 
powstających w aglomeracji Woźniki-Psary do komunalnej oczyszczalni ścieków w Psarach. 

Odsetek mieszkańców korzystających z danego typu instalacji w Gminie Woźniki i jednostkach referencyj-
nych w latach 2018 – 2020, źródło: 2018 i 2019 GUS, 2020 dane UM

JEDNOSTKA
Wodociąg Kanalizacja

2018 2019 2020 2018 2019 2020
[%] %

Polska 84,6 84,8 bd 50,6 51,3 bd

Województwo śląskie 89,3 89,3 bd 59,5 60,3 bd

Powiat lubliniecki 90,1 95,8 bd 70,8 75,3 bd

Woźniki 99,0 99,5 99,55 46,8 53,4 61,56

Woźniki – miasto 98,8 99,2 99,2 53,4 65,6 76,04

Woźniki – obszar wiejski 99,1 99,9 99,9 40,8 42,6 47,15

Wymiar inwestycyjny dobrze obrazuje skala budownictwa mieszkaniowego. Dynamika liczby oddanych miesz-
kań, liczona jako średnia za okres trzech lat, wyniosła w Woźnikach 2,4 mieszkania na 1000 mieszkańców.  Ska-
la budownictwa mieszkaniowego lepiej wypada na obszarach wiejskich gminy niż w Woźnikach.

Aktywność na rynku budownictwa mieszkaniowego w Gminie Woźniki i jednostkach referencyjnych w la-
tach 2017 - 2019

Jednostka
Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 ludności

2017 2018 2019

Polska 4,2 4,6 5,0

Województwo śląskie 2,4 2,6 2,9
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Jednostka
Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 ludności

2017 2018 2019

Powiat lubliniecki 2,9 2,7 2,8

Woźniki 3,1 2,8 2,4

Woźniki - miasto 2,7 2,5 2,3

Woźniki - obszar wiejski 3,5 3,0 2,5

Źródło: www.stat.gov.pl

1.2 Kapitał ludzki    

Zasoby ludzkie stanowią podstawowy czynnik rozwoju. Mieszkańcy i ich działania są zarówno siłą sprawczą jak i 
beneficjentem wszelkich zmian (pozytywnych i negatywnych). Kapitał ludzki dotyczy ilościowej charakterystyki 
tego zasobu, włącznie z informacją na temat struktur demograficznych. Natomiast kapitał społeczny identyfikuje 
potencjał związany ze współdziałaniem, umiejętnością współpracy. Jest on podstawą tworzenia nowoczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego.

1.2.1 Ludność i dynamika zmian

Gmina Woźniki liczy przeszło 9,6 tys. mieszkańców, przy czym na miasto przypada prawie 4,3 tys. osób. Udział 
ludności miejskiej w gminie wynosi zatem 44,7%. W ostatnich trzech latach odnotowano nieznacznie spadko-
wą tendencję w liczbie mieszkańców. Dotyczyła ona wyłącznie miasta, gdyż liczba mieszkańców obszaru wiej-
skiego zachowała dotychczasowy poziom, a nawet uległa niewielkiemu wzrostowi osiągając najwyższą wartość 
w 2019 r.

Liczba ludności z podziałem na płeć w latach 2016-2019 w Gminie Woźniki

Jednostka
Ogółem Mężczyźni Kobiety

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Woźniki 9 644 9 655 9614 9619 4 806 4795 4769 4 849 4837 4850

Woźniki - miasto 4 393 4 393 4376 4297 2 187 2180 2125 2 206 2196 2172

Woźniki - obszar wiejski 5 251 5 262 5264 5322 2 619 2615 2644 2 643 2649 2678

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Gmina Woźniki, szczególnie w 2019 r., odnotowała zwiększenie korzystny napływ mieszkańców, głównie w 
obszarze wiejskim określiło saldo migracjyjne na poziomie 4,9‰, podczas gdy rok wcześniej była to wartość 
-1,3‰. Bilans ludności w zagranicznym ruchu migracyjnym osiągnął wartość z roku 2017 r.
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Saldo migracji wewnętrznych, zagranicznych oraz ich natężenie na 1000 mieszkańców w Gminie Woźniki w 
latach 2017 - 2019

Jednostka
Saldo migracji 
wewnętrznych

Saldo migracji 
zagranicznych

Saldo migracji 
na 1000 ludności

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Woźniki 22 -14 47 4 1 4 2,7 -1,3 4,9

Woźniki - miasto 13 -12 -2 3 0 2 3,6 -2,7 -0,5

Woźniki - obszar wiejski 9 -2 49 1 1 2 1,9 -0,2 9,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Wydaje się, że czynnik bliskości aglomeracji miejskich, autostrady A1, jak również atrakcyjność zielonych 
terenów Gminy Woźniki, infrastruktury szkół, oferty handlowej i rekreacyjnej jest czynnikiem stymulującym 
napływ migracyjny, który wzrósł prawie dwukrotnie w stosunku do roku 2018, dając w roku 2019 wartość 47.

Liczba osób zameldowanych, wymeldowanych oraz saldo migracji w Gminie Woźniki w latach 2017 - 2019

Jednostka
Zameldowania Wymeldowania Saldo migracji 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Woźniki 98 65 122 72 78 75 26 -13 47

Woźniki - miasto 53 20 46 37 42 48 16 -12 -2

Woźniki - obszar wiejski 45 45 76 35 36 27 10 -1 49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Dynamika liczby ludności związana z elementami ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) była bardzo niewiel-
ka, a liczba urodzeń była taka sama w dwóch kolejnych latach (2018 i 2019). Ostatecznie w 2019 r. gmina Woź-
niki odnotowała ubytek naturalny minimalnie mniejszy niż w roku poprzednim, przy czym przewaga zgonów 
nad urodzeniami dominowała w mieście, podczas gdy na wsi bilans ten zamyka się na plusie.

Elementy ruchu naturalnego w Gminie Woźniki w latach 2017 - 2019 

Jednostka
Urodzenia żywe Zgony ogółem Przyrost naturalny

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Woźniki 99 79 79 105 101 100 -6 -22 -21

Woźniki – miasto 49 30 30 57 65 54 -8 -35 -24

Woźniki - obszar wiejski 50 49 49 48 36 46 2 13 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Struktura wieku wykazuje zaawansowanie procesów starzenia się ludności oraz stałą tendencję pogłębiania się 
tego zjawiska. Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym regularnie spada: w 2019 r. wyniósł 17,5%. 
Odwrotna tendencja dotyczy grupy ludności w wieku poprodukcyjnym, która w 2019 r. objęła 20,7% populacji 
Gminy Woźniki. Zdecydowanie korzystniej sytuacja demograficzna kształtuje się na obszarze wiejskim gminy, 
gdzie odpowiednio udział dzieci i młodzieży jest o 2,4 punkt procentowy wyższy aniżeli w mieście.
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Struktura wieku mieszkańców Gminy Woźniki w latach 2017 - 2019

Jednostka
w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
[%]

Woźniki 17,9 17,6 17,5 62,8 62,2 61,8 19,5 20,3 20,7

Woźniki – miasto 16,8 16,3 16,2 62,7 62,6 62,0 20,5 20,9 21,7

Woźniki - obszar wiejski 18,7 18,6 18,6 62,9 61,9 61,6 18,7 19,6 19,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Struktura wieku mieszkańców gminy reprezentuje poziom zbieżny z wynikami powiatu lublinieckiego. W sto-
sunku do Polski i województwa śląskiego, cechuje się korzystniejszymi właściwościami, mniejszym udziałem 
osób w wieku poprodukcyjnym oraz większym udziałem osób w wieku produkcyjnym. Proporcje te są ko-
rzystniejsze dla rynku pracy, a także pozytywnie mogą wpływać na poziom dochodów mieszkańców.

Struktura wieku mieszkańców Gminy Woźniki na tle powiatu lublinieckiego, województwa śląskiego i Polski w 2019 r.

Jednostka
w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym

[%]

Polska 18,1 60,0 21,9

Województwo śląskie 17,1 59,6 23,3

Powiat lubliniecki 17,9 61,7 20,4

Woźniki 17,5 61,8 20,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Skala ubytku naturalnego w Gminie Woźniki w 2019 r. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego. 
W zakresie salda migracji widać tendencję wzrostu w roku 2019.

Przyrost naturalny oraz saldo migracji na 1000 mieszkańców w Gminie Woźniki na tle powiatu lublinieckie-
go, województwa śląskiego i Polski w latach 2017 - 2019

Jednostka
przyrost naturalny na 1000 ludności saldo migracji na 1000 osób

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Polska -0,02 -0,68 -0,91 0,04 0,09 0,2

Województwo śląskie -1,41 -2,11 -2,49 -0,93 -1,11 -1,0

Powiat lubliniecki -0,61 -0,25 -0,77 0,08 -0,59 0,0

Woźniki -0,62 -2,28 -2,19 2,69 -1,35 4,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl
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1.3 Kapitał społeczny  

Kapitał społeczny jest wartością opartą na zaufaniu, współpracy i więzi społecznej. Ułatwia wspólne działania 
i prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania. Stymuluje inicjatywy oddolne, których realizacja ma więk-
sze szanse powodzenia. Kapitał ten jest swoistym dobrem publicznym. Przyrost kapitału społecznego wpływa 
korzystnie na sprawność organizacyjną społeczeństwa.
Wskaźnikami identyfikującymi poziom kapitału społecznego jest liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych (tzw. NGO) na 10 tys. mieszkańców oraz frekwencja w wyborach różnego typu.
W Gminie Woźniki – wg danych UM w Woźnikach za 2020 rok – swoją siedzibę mają 32 organizacje pozarzą-
dowe (24 ma terenach wiejskich i 8 na terenie miasta Woźniki), kolejnych 6 organizacji stale i aktywnie działa 
na terenie gminy m.in. jako oddziały organizacji ogólnopolskich lub regionalnych (siedziba rejestracyjna poza 
Gminą Woźniki). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminie zarejestrowanych są 30,4 organizacje po-
zarządowe. W latach 2018-2019 odnotowano znaczny ich przyrost – najwięcej nowych organizacji rekrutuje 
się spośród kół gospodyń wiejskich, wskutek wejścia w życie Ustawy z dn. 9 listopada 2018 o kołach gospodyń 
wiejskich.  Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców wyższa jest na obszarze wiejskim gminy. 

Liczba organizacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców w Gminie Woźniki i  i jednostkach referencyjnych 
w latach 2017-2019

Jednostka
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 
Mieszkańców
2017 2018 2019 

Polska 38 37 38

Polska – gminy miejsko-wiejskie 33 33 33

Polska – miasto 43 41 42

Polska – wieś 31 31 32

Województwo śląskie 29 27 28

Województwo śląskie - gminy miejsko-wiejskie 27 26 28

Województwo śląskie – miasto 29 28 26

Województwo śląskie – wieś 26 26 29

Powiat lubliniecki 30 30 32

Powiat lubliniecki – miasto 30 29 31

Powiat lubliniecki – wieś 29 31 32

Woźniki 24 26 29

Woźniki – miasto 20 25 28

Woźniki – obszar wiejski 27 27 30

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl

Wyrazem poszanowania kapitału społecznego przez władze jest dialog z mieszkańcami i zaangażowanie ich 
w wyrażanie opinii na temat spraw ważnych dla gminy, w szczególności na etapie stanowienia przepisów lo-
kalnych. W roku 2020 roku Gmina Woźniki po raz pierwszy określiła - Uchwałą Nr 189/XVI/2020 Rady Miej-
skiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. - zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Woźniki. Konsultacje społeczne przewiduje art.5a ust2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, który daje gminom możliwość wprowadzenia ww. zasad. 
Kapitał społeczny wyraża się także skalą zainteresowania mieszkańców udziałem w wyborach. Dla zobiektywi-
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zowania przedstawiono wyniki 4 różnych typów wyborów: samorządowych, do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu 
Europejskiego i Prezydenckich. 
Udział w wyborach mieszkańców Gminy Woźniki kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia w powiecie 
lublinieckim. W stosunku do frekwencji notowanej w województwie śląskim oraz w Polsce, gmina wypada 
nieco słabiej. Wyjątek stanową wybory samorządowe, gdzie frekwencja jest wyższa aniżeli w pozostałych po-
ziomach odniesienia.

Frekwencja w różnego typu wyborach w Gminie Woźniki, powiecie lubliniecki, woj. śląskim i Polsce

Jednostka
Wybory do samo-
rządu terytorialnego
[2018]

Wybory do Parla-
mentu Europejskiego
[2019]

Wybory do Parla-
mentu RP [2019]

Wybory Prezydenta 
RP II tura [2020]

Polska 54,90 45,68 61,74 68,18

Województwo śląskie 52,29 45,86 62,25 66,91

Powiat lubliniecki 50,25 39,71 55,16 62,08

Woźniki 57,79 42,68 58,03 64,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej; www.pkw.gov.pl.

1.3.1 Podmioty gospodarcze 

Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 31 grudnia 2020 r. w Gmi-
nie Woźniki funkcjonowało 546 podmiotów, w tym 18 spółek cywilnych. 
W ujęciu rocznym założenia bądź wznowienia działalności dokonało 71 podmiotów, działalność zakończyło 
23 przedsiębiorców, a swoje działania zawiesiło 46 podmiotów.

Województwo: śląskie | Powiat: lubliniecki | Gmina Woźniki

Dane za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Rok Założenie* Zakończenie Zawieszenie Suma

2020 71 23 46 140

Suma 71 23 46 140

* Obejmuje wnioski o założenie i wznowienie działalności.
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Porównując analogiczne dane za rok 2019 można postawić tezę, że pandemia nie wpłynęła znacząco na działal-
ność gospodarczą. W roku 2019 wznowienia działalności dokonały bowiem 83 podmioty, działalność zakoń-
czyło 41 przedsiębiorców, a swoje działania zawiesiło 51 podmiotów.
Porównując liczbę złożonych wniosków według grupy wiekowej, to najbardziej aktywną grupą w 2020 roku były 
osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia, które złożyły 30 wniosków. Aktywni byli także przedsiębiorcy między 20. 
a 29. rokiem życia, którzy złożyli 14 wniosków. 12 wniosków złożyły osoby między 40. a 49. rokiem życia. Po 6 
wniosków złożyły osoby w przedziałach wiekowych 50-59 i 60-69. 2 wnioski wpłynęły od osób między 70. a 79. 
rokiem życia. Jeden wniosek złożyła osoba po 80. roku życia. Osoby poniżej 20. roku życia nie były zainteresowa-
ne prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Natomiast najbardziej aktywnym miesiącem był czerwiec, 
w którym złożono w sumie 12 wniosków. Z kolei najmniej – bo 2 wnioski, wpłynęły w kwietniu i listopadzie. 

Województwo: śląskie | Powiat: lubliniecki | Gmina Woźniki

Dane za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | Typ wniosku: Założenie, Wznowienie

Liczba wniosków wg grup wiekowych w kolejnych miesiącach roku 2020

Miesiąc <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80 Suma

styczeń 0 0 2 2 0 2 0 0 6
luty 0 3 2 0 1 0 0 0 6
marzec 0 2 4 0 1 1 0 0 8
kwiecień 0 0 2 0 0 0 0 0 2
maj 0 1 0 3 2 0 2 0 8
czerwiec 0 1 6 2 1 1 0 1 12
lipiec 0 1 3 2 0 0 0 0 6
sierpień 0 3 2 0 0 0 0 0 5
wrzesień 0 1 2 1 1 1 0 0 6
październik 0 0 3 1 0 0 0 0 4
listopad 0 0 2 0 0 0 0 0 2
grudzień 0 2 2 1 0 1 0 0 6

Suma 0 14 30 12 6 6 2 1 71
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1.3.2 Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy w Gminie Woźniki, jak i w skali powiatu lublinieckiego i województwa śląskiego 
w 2020 r. uległa zmianie. W powiecie lublinieckim bezrobocie wzrosło w stosunku do 2019 r. o 15,3%. Na 
koniec 2020 r. zarejestrowanych było 222 osoby bezrobotne (w tym 151 kobiet) z Gminy Woźniki, jest to o 37 
osób więcej niż w roku poprzednim. Stopa bezrobocia dla powiatu lublinieckiego wyszacowana przez GUS 
na koniec grudnia 2020 r. kształtowała się na poziomie 5,9 %, w kraju wynosiła 6,2 %, a w woj. śląskim 4,9 %.

Rok 2020 był rokiem, w którym następował powszechny wzrost poziomu bezrobocia. Wynikało to ogólnie 
z  sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, a co za tym idzie, niestabilnej sytuacji gospodarczej.   
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyraża udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności ak-
tywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa publicznego. W Gminie  Woźniki, w 2020 r., wskaźnik jest minimalnie wyższy 
w stosunku do powiatu lublinieckiego i woj. śląskiego.
Wskaźnik obciążenia bezrobociem wyraża liczbę bezrobotnych na 100 osób pracujących. W Woźnikach wy-
niósł on 18 w 2019 r., a w 2020 r. wrócił do 19 – jak w roku 2018.

Skala bezrobocia w Gminie Woźniki, powiecie lublinieckim i woj. śląskim w latach 2018- 2020

Jednostka
Liczba bezrobotnych Wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego
Wskaźnik obciążenia 
bezrobociem

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Województwo śląskie 80079 66521 91 032 2,9 2,4 3,4 7 6 7

Powiat lubliniecki 1686 1455 1678 3,5 3,1 3,6 11 10 10

Woźniki 211 185 222 3,5 3,1 3,7 19 18 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP www.wupkatowice.praca.gov.pl (dane według stanu 
na 31 grudnia danego roku)



- 14 - Gmina Woźniki   |   Raport o stanie gminy za rok 2020

2. Stan lokalnych finansów publicznych. Analiza finansowa

Budżet Gminy Woźniki na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr 131.XI.2019. Rady Miejskiej w Woźnikach w dniu 
18 grudnia 2019 r. Za miernik samodzielności finansowej gminny uznać można wskaźnik dochodów podatko-
wych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik dochodów podatkowych 
na jednego mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik G) oblicza się w oparciu o:
• podatki należne gminie (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego 
w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej);

• udział w podatkach wspólnych - podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
• udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dzieląc uzyskaną sumę przez liczbę 

mieszkańców gminy.
W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł dla Gminy Woźniki 1635,63 zł, podczas gdy średnia w Polsce wyrażona była 
kwotą 1956,15 zł. Wartość omawianego wskaźnika w roku 2021 wynosi w Woźnikach 1787,89 zł, a w Polsce 
kształtuje się na poziomie 2098,22 zł1. Wartość wskaźnika G dla Woźnik stanowi odpowiednio 85% w 2019 r. i 
84% w 2020 r. średniej krajowej.
Poziom dochodów własnych gminy Woźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w 2020 r. przeszło 2028,12  
zł. Oznacza to znaczny wzrost, gdyż w latach ubiegłych kształtował się na poziomie: 2017 - 1 618,60, w 2018 r. 
- 1 740,83, a w 2019 r. -  1.790,33 zł.

2.1 Podstawowe wielkości budżetowe

Informacje na temat kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych Gminy Woźniki, tzn: dochodów, 
wydatków, wyniku budżetu czy nadwyżki operacyjnej, w analizowanym okresie, to jest w latach 2017 – 2020, 
zamieszono w poniższej tabeli. 

2017 2018 2019 2020

Dochody 40 492 355,70 zł 44 635 622,87 zł 53 576 525,24 zł  57  003 982,48 zł

Wydatki 42 199 573,35 zł 47 557 801,89 zł 55 491 360,32 zł  56 529 405,59 zł

Wynik - 1 707 217, 65 zł - 2 922 179,02 zł - 1 914 835,08 zł  474 576,89 zł

Źródło: sprawozdania budżetowe

W stosunku do poprzednich lat poziom dochodów stale rośnie. W stosunku do 2017 r. dochody w 2020 r. 
wzrosły o 41 %, a w stosunku do 2019 r. o 7%. Tendencję wzrostową zauważamy również w wydatkach, w sto-
sunku do 2017 r. wydatki wzrosły o nieco ponad 33 %, natomiast w stosunku do 2019 r. wydatki wzrosły o ok. 
2 %. Warto tu zauważyć, że  przy wciąż rosnących wydatkach budżet  w 2020 r. zamknął się z kwotą  nadwyżką 
budżetową, a nie jak w ostatnich 3 latach dość znacznym deficytem.

2.2.  Wykonanie budżetu w 2020 r.  

W 2020 r. dochody ogółem zostały wykonane w 92,95% w stosunku do planu a wydatki w 87,74 %, w efekcie 
osiągnięto nadwyżkę  w wysokości  474 576,89 zł.
W 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 534 891,34 zł poprzez zwiększenie dochodów 

1 https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw
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bieżących o kwotę 2 023 006,34zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 511 885,00zł.
Z kolei plan wydatków zwiększono o kwotę 2 962 100,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 616 277,36 zł, 
a wydatki majątkowe zwiększono o 345 822,98 zł
Przychody na koniec 2020 r. wyniosły 4 757 559 zł, przy czym o 537 441 zł zmniejszono przychodów . Rozcho-
dy z kolei zamknęły się kwotą 2 195 246,00 zł.
Nadwyżka  na koniec roku wyniosła 474 576,89 zł, 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r.

2020

Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody 62 175 905,34 57 003 982,48 91,70%

Wydatki 64 738 218,34 56 529 405,59 87,40%

Wynik -2 562 313,00 474 576,89  

Źródło: sprawozdania budżetowe

Analiza wykonania dochodów majątkowych i bieżących oraz wydatków majątkowych i bieżących w efekcie 
pokazuje ich wpływ na wynik finansowy oraz nadwyżkę operacyjną.
Lata 2017 – 2020 pokazują sukcesywny wzrost wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków 
majątkowych.   
W 2020 r. nastąpił wysoki wzrost dochodów o ponad 6,39 % w stosunku do 2019 r.  Ten skok wynika zarówno 
ze wzrostu dochodów bieżących o 7,02 % w porównaniu z 2019 r., jak i dochodów majątkowych – wzrost o 1,06 
%. Wzrost dochodów przełożył się również na wzrost wydatków o 1,87 %.  
Wykonanie nadwyżki operacyjnej od: 2016 r. to 7,55% w stosunku do dochodów ogółem i lata kolejne było to: 
10,17%, 8,22%, 7,03%, 3,6 %
W 2020 r. dochody ogółem zostały wykonane w 91,68%, z czego wykonanie dochodów bieżących wyniosło 
97,76% planu. Z kolei wydatki zostały wykonane w 87,32 %, na co głównie złożyło się mniejsze niż planowano 
wykonanie wydatków majątkowych.

Wykonanie dochodów, wydatków (bieżące i majątkowe) oraz nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Dochody razem 40 492 355,70 zł 44 635 622,87 zł 53 576 525,24 zł 57 003 982,48 zł 

Dochody bieżące 39 460 870,95 zł 40 989 003,80 zł 47 326597,81 zł 50 650 888,51 zł

Dochody majątkowe 1 031 484,75 zł. 3 646 619,07 zł 6 249 927,43 zł 6 353 093,97 zł 

Wydatki razem 42 199573,35 zł 47 557 801,89 zł 55 491 360,32 zł 56 529 405,59 zł

Wydatki bieżące 35 341 290,24 zł 37 321 276,43 zł 43 557 829,38 zł 48 648 943,44 zł

Wydatki majątkowe 6 858 283,11 zł 10 236 525,46 zł 11 933 530,94 zł  7 880 462,15 zł

Nadwyżka operacyjna 4119 580,71 zł 3 667 727,37 zł 3 768 768,43 zł 2 001 945,07 zł

Źródło: sprawozdania budżetowe
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2.3. Najważniejsze grupy dochodów i kierunki wydatków

Szczegółowe informacje na temat wykonania dochodów i wydatków przedstawiono poprzez analizę najważ-
niejszych źródeł dochodów oraz kierunków wydatków.

Najważniejsze źródła dochodów w latach 2019 - 2020

2019  2020 r/r

Udział w podatkach 8 852 104,04 zł. 115,13% 8 692 491,96 zł 98,20%

Subwencja 13 648 640,00 zł. 110,97% 14 214 547,00 zł 104,20 %

Dotacje na zadania bieżące 14  546 667,33 zł. 119,16% 16 947 614,59 zł 116,50 %

Dochody z majątku 389 070,56 zł. 272,82% 122 346,48 zł 31,50 %

Dotacje inwestycyjne 6 187 699,88 zł. 179,74% 6 211 067,49 zł 100,04%

Opłaty za gospodarowanie odpadami 1 421 287,64 zł. 167,44% 1 870 492,31 zł 131,60%

Wpływy z podatków lokalnych 6 235 708,19 zł. 102,62% 6 594 393,77 zł 105,80%

Pozostałe 2 295 347,60 zł. 118,97% 2 351 028,88 zł 102,50%

Źródło: sprawozdania budżetowe

Największym źródłem dochodów budżetu gminy od lat są subwencje, które w 2020 roku  stanowiły od 24,93 % 
dochodów ogółem. Ich wartość od 2016 r. systematycznie rośnie, jednakże jest to wzrost, który nie zabezpiecza 
realizacji zadań nią finansowanych. Drugim z kolei źródłem dochodów są dochody z tytułu dotacji na zadania 
bieżące. Wynika to z wprowadzonego programu rządowego „500 +”. Stanowią one od 2018 r. pokaźną kwotę w 
budżecie generując w 2020 r. – 29,73 % dochodów ogółem. Kolejnym ważnym źródłem dochodów są wpływy z 
tytułu udziału w podatkach (PIT, CIT), których udział z roku na rok w dochodach ogółem wzrasta – od 14,44% 
do 15,24 %. Ważnym źródłem dochodów budżetu są wpływy z podatków lokalnych kształtujące się na poziomie 
od 13,53% do 11,57% dochodów w analizowanych latach. 
Wykonanie dotacji inwestycyjnych w 2017 r. zanotowało wyraźny spadek do 2,41% dochodów, by w 2018 r. wzro-
snąć do 7,71%,  w 2019 r. do 11,55%,  a w 2020 stanowiły  11,20 % dochodów ogółem . Biorąc pod uwagę  wyjątko-
wość roku 2020 r.  można stwierdzić, ze w bardzo trudnych warunkach udało się utrzymać ubiegłoroczny poziom 
wykonania dotacji inwestycyjnych.   
W 2018 r. największy kwotowo wzrost nastąpił w grupie dotacji na inwestycje (o ponad 2,7 mln zł.), następnie 
w grupie dotacji na zadania bieżące – ponad 2,3 mln zł. Porównywalny wzrost wykonania dochodów nastąpił 
we wpływach z tytułu udziału w podatkach (PIT, CIT) oraz subwencji – ponad 1 mln zł. W 2020 r. w żadnej z 
prezentowanych grup dochodów nie nastąpił spadek wykonania. 
W 2020 r. dotacje na zadania bieżące oraz subwencje stanowią ponad 54,70 % dochodów ogółem. Jest to sy-
tuacja dotycząca budżetów wszystkich gmin, gdyż te grupy dochodów nie są dochodami własnymi, a gminy 
są w tym przypadku jedynie przekaźnikiem środków niejednokrotnie do zadań dopłacając (patrz subwencja 
oświatowa). Tendencja ta pokazuje coraz większe uzależnienie budżetów gmin od budżetu państwa, co jest 
niebezpieczne dla niezależności finansów lokalnych.
Najważniejszym kierunkiem wydatków jest oświata, stanowiąca średnio w analizowanych okresie 28,40% wy-
datków budżetu ogółem. Drugą wielkością są wydatki na pomoc społeczną oraz wydatki w dziale rodzina 
(program „500+”), które w 2020 roku stanowiły 17,6 % wydatków do  wydatków ogółem. 
Pozostałe ważne kierunki wydatków, to gospodarka komunalna (8,90% do wydatków ogółem), transport i rolnictwo 
(6,90%). Na wydatki inwestycyjne w 2020 r. wydatkowano  7 880 462,15 zł co stanowi 58 93 % ogółu wydatków  
Zestawienie najważniejszych kierunków wydatków wg działów w latach 2019 – 2020 jest przedstawione tabe-
larycznie. 
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Najważniejsze kierunki wydatków wg działów w latach 2019 – 2020

2019 2020

Rolnictwo 5 321 221,85 zł. 4 990 936,71 zł

Transport 3 624 075,86 zł. 3 897 227,66 zł

Gospodarka mieszkaniowa 2 815 534,48 zł. 1 223 594,65 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 876 846,14 zł. 1 275 029,21 zł

Oświata 14 792 777,78 zł. 16 058 547,17 zł 

Pomoc społeczna 1 097 861,05 zł. 994 818,59 zł

Rodzina 12 214 054,91 zł. 14 639 135,10 zł

Gospodarka komunalna 6 605 880,12 zł. 5 025 428,07 zł 

Kultura 1 654 544,98 zł. 1 345 082,08 zł 

Pozostałe  6 488 563,15 zł. 7 079 603,35 zł 

Źródło: sprawozdania budżetowe

Z przedstawionych danych za 2020 r. podstawowych kierunków wydatków wynika  - niezmienne od kilku lat 
- iż działy: oświata oraz pomoc społeczna (wraz z działem rodzina), stanowią niemal 50% budżetu. Koniecz-
ność poniesienia tych wydatków jest jednak w zasadniczym stopniu uwarunkowana ustawowo. 
Wydatki na oświatę wykazują niezmiennie tendencję wzrostową. Ze względu na ten fakt warto zestawić war-
tość subwencji oświatowej z wydatkami bieżącymi na oświatę, aby zweryfikować stopień pokrycia wydatków 
subwencją.
Wartość subwencji kwotowo, z roku na rok rośnie, jednak wzrost ten jest nieproporcjonalny do   obligatoryj-
nych wydatków oświatowych.  
W 2020 roku otrzymaliśmy subwencje oświatową  w wysokości  11 779 605,00 zł  (jedynie nieco ponad 122 tys. 
zł. więcej niż w roku 2019) . Wydatkowaliśmy  16 058 547,17 zł. - o 1,5 mln. zł. więcej niż w ubiegłym roku. W 
2020 r. do oświaty dopłaciliśmy 4 278 942,17 zł., co stanowi 7,57 % ogółu wydatków. W poprzednim roku do 
oświaty gmina dopłaciła niecałe 3 mln. zł. 
W 2020 r. gmina realizowała zadania inwestycyjne, na które przeznaczyła 7, 880 mln zł. budżetu wydatków 
ogółem, podobnie jak w 2019 r. Najważniejsze zadania, których wartość przekroczyła w 2020 r. 400 tys. zł wy-
szczególniono poniżej.

Największe zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp. Nazwa zadania dofinansowanie Wykonanie [zł]

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Psarach 
(w tym Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II etap) RPO WSL 3 923 968,34 

2. Rewitalizacja terenu za były PGR RPO WSL 431 609,39

3. Program ograniczania niskiej emisji IV etap WFOŚiGW 401 217,83

Źródło: opracowanie własne

Celem realizacji niektórych wydatków inwestycyjnych gmina w 2020 r. zaciągnęła zobowiązania w Banku Go-
spodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Te dwa podmioty oferują bar-
dzo korzystne warunki pożyczkowo-kredytowe, przy czym w przypadku WFOŚiGW istniej nawet możliwość 
umorzenia części zobowiązania.  
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2.4 Zobowiązania i należności oraz dług

Zadłużenie Gminy Woźniki ogółem to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 r. wy-
niosło ono ponad 12 388 994,42  zł. Dług ten finansuje zadania inwestycyjne, a więc takie, które zwiększają 
atrakcyjność gminy. Wartość długu w gminie nie przekracza 22% dochodów ogółem. Jest to dosyć bezpieczny 
pułap zadłużenia. Obsługa długu stanowi 0,4% dochodów ogółem tj. 239 285,72 zł . 
W 2019 r. wartość długu gminy stanowiło 21,80 % dochodów ogółem. W 2020 r. jak już wyżej wskazano – war-
tość ta kształtowała się na poziomie 22 %. Zatem zadłużenie gminy w stosunku do dochodów ogółem wzrosło 
minimalnie, a to za sprawą wyższych dochodów gminy. Zauważyć tu  należy, że gmina dąży do tego, aby prze-
znaczać coraz więcej środków na cele inwestycyjne. W dużej mierze jest to wynik skutecznego pozyskiwania 
środków zewnętrznych (rządowych, unijnych), które umożliwiają realizację wielu inwestycji, ale jednocześnie 
wymagają wkładu własnego gminy i najczęściej są refundowane (gmina zobowiązana jest sfinansować zadanie, 
a po rozliczeniu otrzymuje  należną jej refundację). Niemniej jednak inwestycje warunkują szybki rozwój gmi-
ny, a przecież wszystkim nam na tym zależy.
W gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W latach 2019 - 2020 stan należności ogółem utrzymuje się na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych. Różnica 
wynika z wielkości gotówki i depozytów na koniec roku kalendarzowego. 
Poziom zadłużenia ocenia się wg wskaźnika długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Najkrócej definiując różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powinna zabezpieczać 
obsługę istniejącego długu. 
Zgodnie z   Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Woźniki na lata 2020 - 2027 wskaźnik planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych  utrzymuje się na bezpiecznym 
poziomie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił on 6,63% i spełnia warunek określony w ww. przepisie, tj. nie 
przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,45%. Zachowano prawidłową re-
lację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w 
dochodach bieżących.
Opisany wyżej dług spłacany będzie przez gminę zgodnie z ustalonymi harmonogramami do 2027 r.
Z przedstawionych danych  wynika, że zgodnie z przyjętymi wielkościami na lata kolejne gmina spełnia wskaź-
nik długu, a zatem może bezpiecznie prowadzić gospodarkę finansową.
W założeniach perspektywy wieloletniej gmina przyjęła zaciągnięcie zobowiązań w latach 2021 - 2027 na re-
alizację zapisanych w WPF zadań inwestycyjnych.
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3. Poszczególne obszary funkcjonowania gminy

Miasto/gmina to złożony wzajemnie uzupełniający się system: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, prze-
strzenny i infrastrukturalny. Te poszczególne obszary funkcjonowania gminy są odzwierciedlone w ustawo-
wych zadaniach własnych.
Inwestycje i inicjatywy służące do przedstawienia aktywności w ww. obszarach mają różny stan zaawansowa-
nia. Część z nich została wykonana w 2020 r. jako zadania jednoroczne, a część, mając charakter wieloletni, 
zakończyła się w roku objętym analizą lub jest jeszcze w trakcie realizacji.  

3.1. Administracja

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz. Wykonuje on uchwały 
Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy m.in.: przygotowy-
wanie projektów uchwał Rady Miejskiej, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonywanie budżetu. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miejskiego. 
Urząd Miejski w Woźnikach, pomimo trwającej pandemii, był czynny dla mieszkańców przez cały rok 2020 r. 
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz w zgodzie z wprowadzanymi przez rząd obostrzeniami sanitar-
nymi, klienci obsługiwani byli bezpośrednio w biurach, wyznaczonym pokoju lub w okienku biura podaw-
czego. Wszystkie informacje na temat obsługi klientów w urzędzie zamieszczane były na stronie internetowej, 
w gminnej gazecie samorządowej „Wiadomości Ziemi Woźnickiej”, tablicy ogłoszeń. Zaapelowano również 
do mieszkańców, aby w miarę możliwości, załatwiali sprawy korespondencyjnie, telefonicznie , mailowo lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Ponadto, przed urzędem, udostępniona była urna na korespondencję. 
Urząd nie skrócił godzin pracy, a sprawy załatwiane były terminowo – z powodu pandemii nie przedłużano 
procedury załatwiania spraw. W szczytowych momentach epidemii pracownicy urzędu pracowali hybrydowo, 
tak aby ciągłość pracy urzędu była zachowana. W tym celu opracowano wszelkie procedury pracy zdalnej, 
przygotowano sprzęt, którym dysponował urząd. Niezbędny był jednak zakup dodatkowych notebooków i 
monitorów. Ponadto w 2020 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pakiety moder-
nizacyjne komputerów, oraz zakupiono oprogramowanie Seftica, które chroni informatyczny system urzędu  
przed wyciekiem danych.
Zarządzeniem OR.120.93.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzono nowy Regulamin Pra-
cy Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Nowy regulamin między innymi reguluje czas pracy pracowników i pracę 
w godzinach nadliczbowych. Dzięki tym zmianom obsługa PSZOK-u oraz wykonywanie innych prac możliwa 
jest  również w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w sobotę.
Stosownie do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
Zarządzeniem  Or.120.169.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 września 2020 r. powołano  koordynatora ds. 
dostępności oraz zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej. 
Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu Roboczego należy m.in.: wsparcie osób ze szcze-
gólnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych, monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie 
analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapew-
nienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności 
oraz zasad projektowania uniwersalnego, przedstawianie Burmistrzowi Woźnik bieżących informacji o podej-
mowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań. Jednym z działań wychodzącym naprzeciw osobom 
ze szczególnymi potrzebami było opracowanie Regulaminu działania „mobilnego urzędu” - Zarządzenie Nr 
OR.120.32.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 03.02.2020 r., który reguluje  możliwość załatwienia poszczegól-
nych spraw poza Urzędem Miejskim. Stosownie do regulacji w/w ustawy, w 2020 r uruchomiono nową stronę 
internetową gminy, która w pełnym zakresie jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1.
Burmistrz zgodnie ze swoimi kompetencjami zatrudnia pracowników. W tym zakresie Urząd Miejski w Woź-
nikach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu. W 2020 r., w ramach uzyskanego z PUP w Lu-
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blińcu  dofinansowania tutejszy urząd zorganizował: prace społecznie – użyteczne dla 2 osób, roboty publiczne 
dla 2 osób oraz prace interwencyjne dla 1 osoby. Dzięki w/w wsparciu nasi mieszkańcy znajdują zatrudnienie, 
zdobywają doświadczenie oraz wspierają urząd w wykonywaniu prac zarówno porządkowych, jak i admini-
stracyjno– biurowych. Ponadto  2020 r., z  inicjatywy Burmistrza Woźnik, utworzono Punkt Obsługi Klienta 
PUP w Lublińcu w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.  Punkt obsłużył bezrobotnych mieszkańców podczas 2 
dyżurów – kolejne dyżury z powodu pandemii, zostały odwołane. 
Urząd Miejski w Woźnikach współpracuje również ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. Jest otwarty 
na organizację  praktyk dla uczniów i studentów.  W 2020 r. 3 osoby z tej możliwości skorzystały. Ponadto w 
UM w Woźnikach 2 osoby realizowały staż  finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,  każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskiwania informa-
cji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Informacja publiczna 
udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zaś infor-
macja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. W 2020 r. 
zarejestrowano i odpowiedziano łącznie na 52 wniosków dotyczących udzielenia informacji publicznej.
Praca urzędu miejskiego kontrolowana jest przez wiele zewnętrznych organów kontrolnych. Z uwagi na stan 
epidemii, który został ogłoszony w Polsce w 2020 r. , przeprowadzanie kontroli zewnętrznych było utrudnione. 
Niemniej jednak w Urzędzie Miejskim w Woźnikach Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  przepro-
wadziła  kontrolę  stanu sanitarno- porządkowego i sanitarno – technicznego przystanków autobusowych na 
terenie Gminy oraz przestrzeganie zaleceń w związku z COVID-19.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz  może powierzyć wykonywanie określonych zadań pra-
cownikom urzędu. W tym celu  2020 r. Burmistrz wydał 33 upoważnienia  i pełnomocnictwa. Upoważnienia 
i pełnomocnictwa, których udzielano w 2020 r. dotyczyły m.in.: przeprowadzania kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Woźniki, 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, do przeprowadzenia kontroli dotyczącej prawidłowości 
wykonania inwestycji na terenie gminy, do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2020 roku w dzienniku korespondencji UM zarejestrowano ponad 11,5 tys. pozycji korespondencji przy-
chodzącej oraz nieco ponad 10 tys. wychodzącej. W gminnym rejestrze zarejestrowano 309 umów. Funkcjo-
nujące w urzędzie archiwum zakładowe w 2020 r. przyjęło z komórek organizacyjnych 219 szt. teczek akto-
wych w łącznej ilości 3,86 mb. Na podstawie obowiązujących przepisów i za zgodą Archiwum Państwowego 
dokonano brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zasobach archiwum aż 57,39 mb. Na 
podstawie kart udostępnienia akt, wniosków petentów oraz pism z innych instytucji - udostępniono 21 akt 
oraz wydano 14 kwerend archiwalnych.  
W 2020 r. na terenie gminy przeprowadzono II tury wyborów prezydenckich. Wybory odbyły się sprawnie, 
bez zakłóceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nałożonym reżimem sanitarnym.
We współpracy z GUS przeprowadzono „Powszechny Spis Rolny 2020  na terenie Gminy Woźniki”. Miesz-
kańcom, którzy nie dysponują komputerem z dostępem do internetu, udostępniono w urzędzie stanowisko 
komputerowe, gdzie mogli dokonać samospisu.

Aktywność regulacyjna Rady Miejskiej i Burmistrza Woźnik
Stosownie do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska (gminy)  jest organem sta-
nowiącym i kontrolnym. Do jej kompetencji należą sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami.  
Jak już wcześniej omówiono Burmistrz jest organem wykonawczym.
Uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza stanowią formalną podstawę zarządzania gminą i odnoszą 
się do każdego obszaru jej funkcjonowania. Zostały one przeanalizowane pod kątem ich treści merytorycznej 
i podzielone na następujące obszary tematyczne:
• kwestie budżetowo-finansowe (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, podatki, kredyty, itp.);
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• kwestie formalno-organizacyjne (decyzje związane z funkcjonowaniem Urzędu i podległych mu jednostek, 
w tym: nabory i nominacje, statut, itp.): wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Woźnikach;

• realizacja zadań własnych, w tym wdrażanie lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych (strate-
gii, polityk, programów i planów) i inicjatyw z nich wynikających.

W 2020 r.  łącznie:
• podjęto 84 uchwały Rady Miejskiej,
• wydano 275 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zarówno w przypadku uchwał, jak i zarządzeń, najliczniejsza grupa dotyczy kwestii formalno-organizacyjnych 
i finansowo-budżetowych, związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz innych podległych mu podmiotów 
(to np.: ustalanie składu osobowego komisji i zespołów, powoływanie na stanowiska, ogłaszanie konkursów 
na stanowiska pracy, przyjmowanie regulaminów i statutów, przyjmowanie i zmiany w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, przyznawanie środków finansowych, itp.). 
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach podjętych w 2020 r.  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego  
Raportu. Wykaz Zarządzeń Burmistrza Woźnik znajduje się w załączniku nr. 2 do niniejszego Raportu.

3.2. Inwestycje  

Inwestycje to istotny element realizacji zadań własnych gminy i stanowi  znaczną część budżetu gminy. 

3.2.1. Realizacja inwestycji w 2020 r..

W roku 2020 przeprowadzono realizację następujących przedsięwzięć:

Obiekty sportowe
1. Wykonano boisko do piłki plażowej o wymiarach 22m x 14 m wraz z przeniesieniem placu zabaw i siłowni 
plenerowej na terenie MGOK Woźniki. Koszt zadania  76 260 zł.
2. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy. W listopadzie br. podpisano 
umowę na budowę sali sportowej o wymiarach 25 m x 19,45 m wraz z łącznikiem pomiędzy salą a budynkiem 
szkoły. W trakcie realizacji powstaną szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Rozpoczęto  prace 
ziemne.
3. Rozpoczęto  budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy. W listopadzie br. podpisano 
umowę na budowę sali sportowa o powierzchni 288 m2 wraz z łącznikiem z budynkiem szkoły. Obiekt będzie 
także wyposażony w sale edukacyjne, szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. W 2020 rozpoczęto 
prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu budowy.

Transport / Drogi
1. Wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu w zakresie ograniczenia tonażowego na drogach w centrum 
Woźnik w celu przekierowanie  ruch tranzytowego na obwodnicę Woźnik.
2. Zorganizowano lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Woźniki. Linie komunikacyjne objęły swym 
zasięgiem miejscowości Woźniki, Lubsza, Kamienica, Pakuły, Kamieńskie Młyny, Babienica, Psary, Piasek.
3. Trwają prace projektowe przebudowy drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza . Drogę podzielono na 5 
etapów. W związku z wykonaniem urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi przewi-
dziano wycięcie drzew rosnących w pasie działek drogowych. Usunięto wszystkie drzewa rosnące w działkach 
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drogowych na pierwszym i drugim odcinku. Przyczyną usunięcia drzew był także stan zdrowotny – posusz w 
koronie, jemioła, próchniczne rany i zła statyka -pochylenie w kierunku pasa jezdnego. Wzdłuż drogi pozosta-
ły drzewa rosnące na prywatnych terenach. Rozpoczyna się budowa kanału technologicznego. 
4. Wykonano remont dwóch odcinków chodnika przy ul. K. Miarki w Woźnikach (Ligocie Woźnickiej) o łącz-
nej długości 545 mb. Koszt zadania wynosi 211 281 zł. Pierwszy odcinek wykonano przy posesjach nr 63-80 o  
długości 315 mb , drugi od skrzyżowania z ul. Kwiatową o długości 230 mb.
5. Wykonano ostatni odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach sołec-
two Dyrdy (do leśniczówki). Koszt ogółem wyniósł 836 931 zł, a udział Gminy to 200 000 zł. Dotacja Urzędu 
Marszałkowskiego została przeznaczona na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej prefa-
brykowanej o długości 363,82 mb o powierzchni 968,1 m2 wraz z kanalizacją deszczową średnicy 400 mm o 
długości 370,63 mb. Ścieżka zlokalizowana jest po lewej stronie drogi w kierunku Sośnicy .
6. Wykonano ostatni odcinek drogi dojazdowej do pól o długości 1 km relacji Lubsza - Kamieńskie Młyny. 
Teren przeznaczony pod inwestycję obejmował drogę - jezdnię o nawierzchni gruntowej. Na drodze wykonano 
podbudowę i nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Koszt zadania wyniósł  285 842 zł. Modernizację wykona-
no z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
7. Wykonano nakładki bitumiczne na drogach gminnych tj. ul. Łąkowej i Sportowej w Ligocie Woźnickiej, 
ul. Partyzantów w Piasku ul. Strzebińskiej  w Psarach, ul. Lubszeckiej w Babienicy, ul. Słonecznej w Mzykach, 
Czarnym Las /Niegolewce, ul. Sulów w Woźnikach . Łączna powierzchnia nakładek to 12 870 m2.  Koszt zada-
nia wyniósł 569 984 zł.
8.Utwardzono kruszywem drogi polne w Hucie Karola, Mzykach i w Kamieńskich Młynach, o łącznej po-
wierzchni 2328 m2 .Koszt  remontów wynosi 113 752zł.
W Kamieńskich Młynach przy ul. Wiejskiej wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 47,5 mb z rur  
korugowanych SN 8 o średnicy 400 mm oraz 3 studnie rewizyjne.  Koszt inwestycji : 57.993,11 zł
10.Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi powiatowej relacji Kamienica – 
Pakuły. 

Oświetlenie

1. Wykonano doświetlenie dróg gminnych ul. Wolności w Kamienicy ( 3 latarnie)  i ul. Smolana Buda w Piasku 
(5 latarń). Łącznie zamontowano 500 mb linii kablowej i 8 latarń ulicznych  z oprawami LED o mocy 48W. 
Koszt zadania wynosi  60 497 zł.
2. Trwają prace inwestycyjne pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki . 
Modernizacja obejmuje wykonanie: 
- dokumentacji projektowej 
- demontażu istniejących opraw ulicznych 
-demontażu istniejących słupów parkowych wraz z oprawami
-montażu nowych słupów oświetleniowych  i opraw LED

Rewitalizacje przestrzeni publicznej
1.Wykonano w trybie zaprojektuj i wybuduj platformę widokową na Coglowej Górze w Woźnikach, w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, za kwotę 174 579 zł. 
Wykonano stalową platformę  w kształcie okręgu  o średnicy 3,6 m wraz z ozdobnymi żebrowaniami, podesty 
i poręcze ze stali ocynkowanej, zamontowano „różę wiatrów” oraz oświetlenie solarne. Wokół platformy wy-
konano chodnik, zamontowano kosze oraz ławki. 
2. Wykonano Park „Łany Skwer” w Woźnikach.  
W ramach „Rewitalizacji terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki” wykonano ścieżki spacerowe wzdłuż 
potoku i w obrębie zielonego skweru, zamontowano drewniany mostek parkowy. Na terenie parku wykonano 
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oświetlenie i monitoring. Zamontowano zieloną siłownię, ławki parkowe i kosze na śmieci. Został wykonany 
mały amfiteatr. Na rewitalizowanym obszarze nasadzono drzewa i krzewy, ponadto zagospodarowano teren 
wokół budynku przy ul. Solarnia 2. Koszt inwestycji wyniósł 431 609 zł.
3. Wybudowano zjazd indywidualny z drogi wojewódzkiej nr 789 przy ulica Asfaltowa na teren działki o nr 
ewid. 62 w miejscowości Woźniki/ Dyrdy do terenu rekreacyjnego. Koszt zadania  41 215 zł.
4. Wybudowano teren rekreacyjny z siłownią plenerową w sołectwie Drogobycza.
Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o powierzchni 115 m2 oraz 675 m2 trawników. Na terenie 
zamontowano huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową oraz zabawkę na sprężynie. Zamontowano urządzenia 
siłowni zewnętrznej, tj.  wyciąg, drabinki z poręczami, surfer, biegacz wolnostojący, wioślarz.  Koszt inwestycji 
: 69.800,00 zł
5. Trwają prace rewitalizacji skweru zieleni na „Ryneczku” w Piasku.  Prace będą polegać na remoncie chodni-
ków, pielęgnacji obecnego drzewostanu oraz nasadzeniu kolejnych drzew. Wykonane zostaną rabaty, automa-
tyczny system nawadniania terenu, latarnie parkowe oraz ławki. 

Sieci komunalne
1. Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach.
Przedmiotem zamówienia była rozbudowa i przebudowa gminnej komunalnej oczyszczalni ścieków w Psarach 
przy ul. Poznańskiej 2a, położonej na działce Nr 192/1. W ramach inwestycji istniejące obiekty poddano również 
remontowi.
Rozbudowa oczyszczalni - przeznaczonej do oczyszczania ścieków komunalnych wytwarzanych w aglomeracji 
Woźniki-Psary - związana była w głównej mierze z koniecznością zwiększenia jej przepustowości z średnio-
dobowej przepustowości 200 m3/d do 400 m3/d co pozwoli na wybudowanie kanalizacji w kolejnych sołectwach. 
W zakres inwestycji wchodzi m.in. remont budynku wielofunkcyjnego, przebudowa pompowni ścieków P l, prze-
budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa obecnego bioreaktora II na zbiornik retencyjny ZR2, remont/
przebudowa zbiornika stabilizacji osadu ZO1, przebudowa obecnego bioreaktora I na zbiornik stabilizacji osadu ZO2,  
przebudowa zbiornika buforowego , w tym: budowa schodów terenowych, budowa zbiornika bioreaktorów, budowa 
budynku sito piaskownika, budowa pompowni ścieków P2 , budowa pompowni ścieków oczyszczonych, budowa komory 
pomiarowej , budowa studni armatury , budowa wiaty gromadzenia odpadów, budowa rurociągów technolo-
gicznych między obiektowych i wodociągowych: budowa kabli elektroenergetycznych zasilania i sterowania wraz z 
przebudową i rozbudową. Wykonano zagospodarowanie terenu w tym przebudowano i rozbudowano drogi wewnętrz-
ne, chodniki, ogrodzenie, zazieleniono teren, umocniono istniejące pryzmy ziemne.
Wykonano rozruchy, w tym: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne urządzeń technologicznych oraz rozruch tech-
nologiczny oczyszczalni ścieków wraz z wykazaniem efektu ekologicznego.
Koszt zadania w roku 2020 wyniósł 3 923 968 zł.
2.Rozbudowano sieć wodociągową :
-przy ul. Leśnej w Mzykach -  Ø90 PE-HD o łącznej długości 95,31 mb,
-przy  ul. Kościelnej w Babienicy  -  Ø90 PE HD o łącznej długości 521,2 mb,
-przy  ul. Krzyżowej w Woźnikach  - Ø110 PE o łącznej długości 356,4 mb,
Koszt zadania wynosi 118 673 zł.
3. Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Babienicy. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno-tłocznym oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitar-
nej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej od 
ogrodzenia posesji do studzienek rewizyjnych w ul. 1 Maja w Babienicy wykonano:
- rurociąg grawitacyjny PVC fi 200mm   - 295 m
- rurociąg ciśnieniowy z rur PE fi 63mm    - 104 m
- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC fi 160mm   -220mb, 
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- przydomową przepompownię ścieków - 1 kpl. 
- studnię rozprężną fi 1000mm   betonową -1 szt.
- studzienki betonowe fi 1000mm  -  6 szt
- studnie fi 425mm -  27 szt.
- studnia fi 600mm   - 3 szt.
Koszt inwestycji – 256 306 zł.
4.Zakupiono 2 samochody marki Fiat Doblo na potrzeby oczyszczalni ścieków w Woźnikach i w Psarach. 
5. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Woźnikach przy ul. Kopernika i ul. 
Krzyżowej
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Babienicy
- przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Woźnikach przy ul. Moniuszki
6. Podpisano 152 umowy o odprowadzanie ścieków w Ligocie Woźnickiej.
7. Trwają prace związane z montażem nowej prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych dla gminnej 
oczyszczalni ścieków w Woźnikach.

Obiekty publiczne
1. Wykonano prace budowlano-wykończeniowe mające na celu zmianę sposobu użytkowania części budynku 
Szkoły Podstawowej w Psarach na potrzeby MGOK Woźniki – Filia w Psarach.
2. Zakończono rozbudowę  budynku OSP Lubsza. Koszt br. wyniósł 385 694 zł.  Rozbudowa budynku usługo-
wego OSP Lubsza wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu obejmuje budowę budynku 
usługowego, dwukondygnacyjnego murowanego w technologii tradycyjnej, z pustaka ceramicznego lub blocz-
ka z betonu komórkowego, przekrytego dachem dwuspadowym. Nowa część przylega do istniejącego budynku  
z przeznaczeniem dla potrzeb OSP Lubsza, oraz dla potrzeb sali bankietowej z zapleczem kuchennym.
Powierzchnia zabudowy 435,50 m2
Powierzchnia użytkowa parteru 336,30 m2
Powierzchnia użytkowa piętra 352,10 m,
Kubatura 4010,20 m3

Zakupy 
1.Ciągnik wielofunkcyjny wraz z osprzętem dla pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. Koszt 160 884 zł
2.Samochód strażacki dla OSP Kamieńskie Młyny. Koszt 95 180 zł

3.2.2. Realizacja zadań z funduszy zewnętrznych.

W 2020 r. realizowano, zakończono lub rozpoczęto następujące zadania finansowane ze środków zewnętrznych 
1. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji – wymieniono 50 kotłów na kotły ekologiczne i zain-

stalowano 10 instalacji fotowoltaicznych – uzyskano umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w 
wysokości 345 000,00 zł

2. Zakończono realizowaną od   2018 r.  inwestycję p.n.:  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach” – cał-
kowity koszt inwestycji 8 901 408 zł. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014 – 2020 ZIT w wysokości 5 328 267,00 z czego w 2020 r. 1 773,261,00 zł

3. Zakończono realizowaną od 2019 r. inwestycję p.n.: „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie 
Woźniki”. Całkowity koszt inwestycji 937 517,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020 ZIT w wysokości 761 049,00 z czego w 2020 r. 209 309,00 zł
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4. Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza. Inwestycja realizowana jest w part-
nerstwie z powiatem lublinieckim. Całkowity koszt inwestycji 4 544 374,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w 
wysokości 4 052 897 zł z czego 3 540 192,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 oraz 
925 172,00 zł z budżetu państwa. Inwestycja rozpoczęła się w 2020 r. Dotacja w formie zaliczek i refundacji 
zostanie przekazana w całości w 2021 r.

5. Rozpoczęto kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki. Całkowity koszt 
inwestycji 2 382 718,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 821 261,00 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020 ZIT. Dotacja w formie zaliczek i refundacji zostanie przekazana w całości w 
2021 r.

6. Zakupiono 36 laptopów do zdalnego nauczania uczniów z terenu Gminy Woźniki w ramach projekty Zdal-
na Szkoła. Koszt w wysokości 69 962,00 zł został w całości pokryty ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu Cyfrowa Polska.

7. Zakupiono 25 laptopów do zdalnego nauczania uczniów z terenu Gminy Woźniki w ramach projekty Zdal-
na Szkoła +. Koszt w wysokości 54 566,00 zł został w całości pokryty ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach programu Cyfrowa Polska. 

8. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 857 278,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje 
projektu Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki. Projekt będzie realizowany w latach 
2021 – 2022

9. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 122 081,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realiza-
cje projektu Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie 
Woźniki. Projekt będzie realizowany w latach 2021 - 2022

10. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 187 868,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje 
projektu „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach”. Projekt będzie realizowany 
w latach 2021 – 2022

11. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 626 686,00 zł. Do-
tacja będzie przeznaczona na sfinansowanie realizowanej w latach 2020 – 2021 inwestycji Budowa sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy.

3. 3. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i ochrona zwierząt

Działania na rzez poprawy i ochrony środowiska wymagają nierzadko wysokich nakładów finansowych i wie-
loletniej konsekwencji działania, co tym samym sprawia, że mają charakter wieloletni. 
W ramach zrealizowanego w latach 2018 – 2019 projektu  pt.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Ligocie Woźnickiej, 
w 2020 r.  uzyskano efekt ekologiczny w postaci 150 przyłączy kanalizacji do prywatnych posesji, co było warun-
kiem rozliczenia dotacji.
Realizowano IV etap Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki, w tym: wymiana 50 kotłów wę-
glowych na kotły ekologiczne oraz założenie 10 instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo z umorzenia pożyczki 
WFOŚiGW z 2017 r. wykonano wymianę 9 kotłów i założenie 1 instalacji fotowoltaicznej.
Dofinansowano demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, na budynkach zlokalizowanych 
na prywatnym terenie w wysokości 2 000,00 zł.
Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na  opracowanie Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Woźniki w wysokości 8.000,00 zł.
Dokupiono pojemniki na odpady komunalne, które są rozdysponowane na posesjach prywatnych w Gminie 
Woźniki, o poj. 120 l -25 sztuk, o poj. 240 l – 10 szt.; oraz części wymienne do pojemników tzn. koła oraz osie, 
koszt 3.290,25 zł.
Rozbudowano teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 44.979,00 zł.
Dokupiono 2 szt. foto-pułapek w celu przeciwdziałania zjawisku pojawiania się dzikich wysypisk.
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W roku 2020 r. przeprowadzony został przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w części dotyczącej domków letniskowych, po-
wstałych na terenie 4 (czterech) gmin w województwie śląskim. Uczestnikami grupy Zamawiającej były gminy: 
Gmina Kalety, która była Pełnomocnikiem Grupy Zamawiającej, Gmina Kochanowice, Gmina Pawonków oraz 
Gmina Woźniki. W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert przyję-
tych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę, którą złożyło konsorcjum Firm: FCC Lubliniec Sp. 
z o.o. –Lider z siedzibą w Lublińcu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 
– członek Konsorcjum, z siedzibą w Zabrzu. Umowa będąca następstwem procedury przetargowej podpisano 
16 listopada 2020 r. w Kaletach. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. Zawarta umowa jest dostosowana do obo-
wiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Woźniki. Po raz pierwszy  gwarantuje ona 
wywóz odpadów zmieszanych i bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością  co dwa tygodnie,  
w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
Gmina Woźniki obejmowała w 2020 r. systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 8195 
mieszkańców, którzy zawierają się w 2550 szt. deklaracji. 
W porównaniu do roku 2019 ilość wszystkich odebranych sprzed posesji odpadów komunalnych wzrosła o 
9%. Ilość zmieszanych odebranych sprzed posesji odpadów komunalnych wzrosła o 2 %.
W 2020 roku wpłynęło 16 wniosków na przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W większości przypadków wnioski dotyczyły budowy farm fotowoltaicznych.
Koszt realizacji zadać wynikających z przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2020 r. – 66 
324,00 zł
Celem realizacji w/w programu Gmina Woźniki podpisała umowy:
• na zapewnienie miejsca i opieki zagubionym, zabłąkanym, porzuconym lub z innych przyczyn bezdom-

nym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Woźniki.
• na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz zbieranie martwych zwierząt z terenu Gminy Woźniki
• na zapewnienie całodobowej usługi polegającej na przyjmowaniu rannych i wymagających opieki, w przy-

padku zdarzeń drogowych, dzikich zwierząt z terenu Gminy Woźniki.
• dla zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

na terenie Gminy Woźniki podpisano umowę z Przychodnią Weterynaryjna w Zbrosławicach.

W ramach realizacji w/w umów w 2020 r.:
• odłowiono i zapewniono opiekę - 25 psów,
• udzielono pomocy rannym zwierzętom – 7 zwierząt,
• zgłoszono do zabrania i utylizacji 12 martwych zwierząt.

W 2020 roku realizowano różnego typu akcje edukacyjne oraz informacyjne m.in. w zakresie usuwania azbestu 
- informacja - przypomnienie (na stronie internetowej UM) o terminie składania wniosków o przyznanie w 
2021 r. dofinansowania z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymia-
nie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. W zakresie odpadów przypominanie o prawi-
dłowej segregacji odpadów oraz przypomnienia (na stronie internetowej UM) o terminie zgłaszania zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zamieszczono także powia-
domienia dla mieszkańców na temat obowiązku wymiany źródeł ciepła nie spełniających wymogów ustawy 
antysmogowej.
W  zakresie walki z niską emisją zostało zamieszczone ogłoszenie o wznowieniu programu priorytetowego „Czy-
ste powietrze” oraz ogłoszenia o udzieleniu dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania węglowego, ogniw 
fotowoltaicznych (w ramach realizacji uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego Nr  V/36/1/2017  z 
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dnia 7 kwietnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji).  
W  zakresie bieżących informacji dotyczących kwestii środowiska i infrastruktury, to  kontynuowane są prace 
związane z gazyfikacją Woźnik: prowadzono konsultacje, prace wstępne nad projektem. Ukazały się przypo-
mnienia o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (w związku z nowelizacją ustawy Prawo 
wodne). W lokalnej prasie wystosowano apel dotyczący obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na 
swoich nieruchomościach oraz ogłoszenia dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Urząd 
Miejski w Woźnikach otrzymuje także cykliczne powiadomienia (ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu) o 
ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

3.4. Stan mienia komunalnego

Z dokumentu pt. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki za 2020 rok (stan na 31.12.2020 r.) 
wynika, że wartość mienia będącego własnością gminy stanowiącego nieruchomości wynosiła: 19 876 168,17 
zł (w 2019 r.: 16 874 220,92zł), w tym: 
• wartość gruntu: 8 016 264,88 zł (w 2019 r.: 6 879 486,07 zł), w tym grunty oddane w trwały zarząd: 194 

760,00 zł; 
• wartość budynków: 31 521 614,90 zł (w 2019 r.: 29 656 446,46 zł), w tym: budynki oddane w użytkowanie: 1 

428 682,83 zł, budynki oddane w trwały zarząd: 18 038 268,78 zł; 
• Wartość mienia gminnego w porównaniu z rokiem poprzednim tj. 2019 wzrosła o 3 001 947,25 zł w tym: 
• wartość gruntu wzrosła o 1 136 778,81 zł; 
• wartość budynków wzrosła o 1 865 168,44 zł. 

Szczegółowy podział mienia wg wartości nieruchomości w 2020 r. przedstawia poniższa tabela. 

Lp Podział mienia Powierzchnia [ha] Wartość gruntu [zł] Wartość budynku [zł] 

1. 

Nieruchomości stanowiące mienie gmin-
ne, na których znajdują się zabudowania 
będace własnością gminy, oddane w 
użytkowanie wieczyste 

11.1535 619 424,88   

2.         

Nieruchomości stanowące mienie gminne, 
na których znajdują się zabudowania nie-
będące własnością gminy, oddane w użyt-
kowanie wieczyste 

4.6971 566 260,30   

3.         Nieruchomości oddane w trwały zarząd 8.1827 194 760,00   

4.         Tereny budowlane będące w zasobie 8.4579 310 178,75   

5.         Użytki rolne 54.2799 155 341,28   

6.         Zieleńce 0.7263 25 969,23   

7.         Drogi 182.1336 4 943 672,70   

8.         Pozostałe grunty 54.4530 1 200 657,74   

9.         Budynki związane z gospodarką mieszka-
niową 3 448 949,70

10.     Budynki biurowe 737 136,80

11.     Zabudowania gospodarcze Urząd 37 023,09

12.     Budynki OSP 2 591 260,17

13.     Skoły 15 943 341,06
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14.     Przedszkole 2 094 927,72

15.     Budynki Ośrdka Zdrowia 2 241 760,15

16.     Budynki klubów sportowych 997 910,16

17.     Budynki byłego PGR 189 284,00

18.     Pozostałe budynki 98 771,78

19.     Budynek MGOK 1 428 682,83

  Razem: 324.0840 8 016 264,88 31 521 614,90

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Woźniki za 2020 rok ormacja o stanie mienia komu-
nalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 19 r. 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły 
następujące zmiany z tytułu:

Sprzedaży
W drodze przetargu sprzedano następujące  nieruchomości:
- działka 1081/212, km 1 obręb Lubsza o powierzchni 0,0066ha za kwotę 2769,00zł netto + 23% vat łącznie 
3405,87 brutto, (wartość księgowa: 43,28zł)
- działka 1084/212, km 1 obręb Lubsza o powierzchni 0,0052ha za kwotę 2182,00zł netto + 23% vat łącznie 
2683,86zł brutto, (wartość księgowa: 34,10zł)
- działka 584/42, km 2 obręb Woźniki o powierzchni 0,0895ha za kwotę 40 400,00zł netto + 23% vat łącznie 
49 692,00zł, (wartość księgowa: 231,05zł)
- działka 947/108, km 11 obręb Woźniki o powierzchni 0,0359ha za kwotę 16 150,00zł netto tj. 19 864 50zł 
brutto (wartość księgowa: 1800,00zł)
- działka 143/5, km 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0,1050ha za kwotę 30 000,00zł netto tj. 36 900,00zł 
brutto (wartość księgowa: 149,65zł)
- działka 143/6, km 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0,1050ha za kwotę 25 000,00zł netto tj. 30 750,00zł 
brutto (wartość księgowa: 149,65zł)

Przekształcenia wieczystego
Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów z mienia gminnego ubyły następujące działki:
- działka 114/11, km 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0,0620ha – wartość księgowa: 10 660,00zł
- działka 115/11, km 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0,0610ha – wartość księgowa: 
3 000,00zł
- działka 920/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0354ha – wartość księgowa: 5 560,00zł
- działka 953/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0388ha – wartość księgowa: 1 900,00zł
- działka 959/108, km 11, obręb Woźniki o powierzchni 0,0345ha – wartość księgowa: 1 700,00zł

Komunalizacji
W wyniku komunalizacji na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego nabyto następujące grun-
ty:
- działka 162/19, km 7, obręb Woźniki o powierzchni 0,1675 ha – wartość szacowana: 50 250,00zł
- działka 305, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 0,0600 ha, działka 306, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 
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0,6810 ha oraz działka 307, km 2, obręb Woźniki o powierzchni 0,8040 ha  – łączna powierzchnia 1,5450 ha - 
wartość szacowana: 463 500,00 zł
- działka 141, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,6060 ha, działka 144, km 1 Łany Gła-
zówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,1240 ha, działka 148/140, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o po-
wierzchni 0,3970 ha, działka 149/140, km 1 Łany Głazówka, obręb Woźniki o powierzchni 0,2670 ha – łączna 
powierzchnia 1,3940 ha - wartość szacowana: 418 200,00 zł
- działka 67, km 2, obręb Piasek o powierzchni 0,0645 ha – wartość szacowana: 12 900,00 zł

Nabycia gruntów
W wyniku przejęcia gruntu pod drogi z mocy prawa w wyniku podziału na mocy art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami nabyto następujące nieruchomości:
- działka 513/5, km 241-03, obręb Ligota Woźnicka, o powierzchni 0,0254 ha – wartość: 7 620,00 zł
- działka 333/35, km 1 Łany Górna Wieś, obręb Woźniki, o powierzchni 0,0327 ha – wartość szacowana: 9 
800,00 zł
- działka 1369/86, km 4, obręb Psary, o powierzchni 0,0765 ha – wartość szacowana: 15 300,00 zł

W wyniku zakupów nabyto następujące grunty:
- działka 154/12, km 234-042, obręb Lubsza, o powierzchni 0,2435 ha – wartość gruntu: 41 395,00 zł
- działka 1078/234, km 1, obręb Lubsza, o powierzchni 0,1458 ha – wartość gruntu: 70 000,00zł + koszty nota-
rialne 1 382,00 zł
- działka 262/18, km 2, obręb Piasek, o powierzchni 0,0054 ha – wartość gruntu: 2 300,00zł + koszty notarialne 
998,64 zł
- działka 229/93, km 11, obręb Kamienica, o powierzchni 0,0858 ha – wartość gruntu: 28 000,00zł + koszty 
notarialne 999,50 zł
- działka 996/177, km 1, obręb Babienica, o powierzchni 0,1218 ha – wartość gruntu: 38 000,00zł + koszty 
notarialne 1361,00 zł.

3.5  Mieszkaniowy zasób gminy

W odniesieniu do gminnych zasobów mieszkaniowych - w 2017 r. uchwalono Wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy Woźniki na lata 2018–2022. Wskazuje on na następujące kwestie okre-
ślające gminną politykę mieszkaniową:
• gmina nie jest zobowiązana do zwiększania liczby urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych;
• nie jest planowania sprzedaż lokali z mieszkaniowego zasobu gminy; 
• przewiduje się finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości gminnych z przychodów własnych gminy.
W Programie przyjęto m.in. plan remontów i modernizowania zasobu mieszkaniowego.  
W 2020 r. wyremontowano 4 mieszkania komunalne: 2 w budynku przy ul. Lompy 3 i 2 w budynku przy ul. 
Solarnia 2, zostało wykonane przyłączenie budynku przy ul. Karola Miarki 54 do kanalizacji sanitarnej.
Zarządzeniem Nr OR.120.18.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 23.01.2020 r. wprowadzono Programu pomo-
cy dla najemców mieszkań komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w spłacie 
zadłużenia z tytułu zaległego czynszu w formie świadczenia zastępczego. W ramach programu, zwanego 
programem „Praca za czynsz” najemcy lokali, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mają 
możliwość spłaty zadłużenia poprzez wykonywanie na rzecz Gminy Woźniki drobnych prac porządkowych, 
remontowych i innych. Spłata zadłużenia jest dokonywana na podstawie umowy zawartej z Gminą Woźniki na 
wniosek dłużnika. 
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3.6. Planowanie przestrzenne

Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, określający obligatoryjny zakres Raportu, nie wymienia wprost 
lokalnych dokumentów planistycznych. Niemniej jednak należy odnieść się do tych dokumentów, gdyż pro-
wadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej oraz kreowanie ładu przestrzennego stanowi istotny obszar 
działania gminy. Z przeglądu informacji na ten temat wynika, iż w Gminie Woźniki:
• od 2015 r. obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Woźniki (uchwała Nr 73/VIII/2015); to stosunkowo „nowy” dokument, zastępujący poprzednie Studium z 
2002 r.;

• trwają prace projektowe nad planem zagospodarowania przestrzennego Woźnik – część miejska oraz dla 
części wiejskiej – Piasek, Psary, Babienica; 

• w dniach od 28.07.2020 r. do 15.09.2020 r.  dokonano publicznego wyłożenia projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejskiej Woźnik 

• w dniu 14.09.2020 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach MPZP
• w 2020 r. kontynuowany był projekt grantowy pn. Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie prze-

strzenne w gminach (finansowany przez Fundację Sendzimira ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego) - grant w wysokości 20 000,00 zł na koszty realizacji projektu. W ramach projektu 
wykonano następujące zadania: 

• zapewniono wsparcie doradcze i praktyczne w całym okresie przygotowania i przeprowadzenia procesu po-
głębionych konsultacji społecznych

• przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego
• zapewniono wsparcie podczas przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projek-

tach MPZP dla części miejskiej Woźnik

3.7. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi realizowania była i jest w oparciu o corocznie opraco-
wywany dokument pn.: Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele 
programu (główny i szczegółowe) są spójne ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Woźnikach 
do 2020 r. Współpraca ta bazuje na ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej Ustawą o pożytku. 
Jest jedną z form kształtowania idei samorządności, opartej na zasadzie suwerenności stron, partnerstwa, po-
mocniczości, odpowiedzialności i jawności działania. Jest też istotnym elementem aktywizującym i łączącym 
społeczność lokalną przez zapewnienie partycypacji społecznej w planowaniu i realizacji działań podejmowa-
nych w ramach strategii rozwoju gminy.
Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa jakości życia miesz-
kańców, poprzez budowanie harmonijnej i partnerskiej współprac  pomiędzy samorządem a organizacjami. 
Podmiotami realizującymi Program w 2020 r. były:
• Rada Miejska (w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy, określenia obszarów współpra-

cy wspieranych przez Gminę i uchwalenia samego Programu);
• Burmistrz Woźnik (w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy, przygotowania samego pro-

gramu i dysponowania środkami na jego realizację; ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację za-
dań publicznych, powoływania komisji konkursowej, zawierania umów zlecenia realizacji zadań publicznych 
i udzielania dotacji na ich wykonanie, kontroli realizacji zadań);

• Komisje Konkursowe (w zakresie opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym);
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• Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego (w zakresie przygotowa-
nia i realizacji umów zlecających wykonanie zadań publicznych, planowania środków na ich wykonanie oraz 
kontroli merytorycznej i finansowej);

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Profilaktyki (w zakresie planowania środków na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 
i profilaktyki antyalkoholowej) 

• Organizacje pozarządowe (w zakresie: stosowania trybu występowania z ofertami o wsparcie realizacji zadań 
publicznych, wykorzystania środków zgodnie z zawartą umową, konsultowania i wyrażania opinii na temat 
Programu).

Podstawową formą realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi jest udzielanie dotacji dla organiza-
cji pozarządowych na podstawie:
• ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
• odrębnych przepisów (ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o oświacie i ochronie przeciw-

pożarowej).
Wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy dominują ochotnicze straże pożarne, kluby 
sportowe i koła gospodyń wiejskich.  Przeważająca część organizacji działa w formie stowarzyszeń (zarejestro-
wanych w KRS lub zwykłych), aktywność organizacji działających w formie fundacji jest znikoma (odnotowa-
no działalność dwóch fundacji).  
W 2020 roku na terenie gminy aktywnych, tj. prowadzących działalność lub korzystających z pomocy finan-
sowej gminy, było 38 organizacji, z czego 32 posiadające swoją siedzibę w Gminie Woźniki, 4 lokalne koła lub 
oddziały organizacji-matki z siedzibą poza gminą. Pozostałe prowadziły działalność na terenie gminy, będąc 
zarejestrowane poza jej obszarem. Organizacje chcące korzystać z dofinansowania zadań publicznych w trybie 
Ustawy o pożytku, korzystały z platformy eNGO (https://wozniki.engo.org.pl), a składanie ofert odbywało się 
wyłącznie elektronicznie. W 2020 r. nowy profil na portalu założyła jedna organizacja, działająca w formie 
stowarzyszenia zwykłego. 
Kwota  zaplanowana  dla  organizacji  pozarządowych  na  2020  rok  wyniosła  łącznie  462 tys. zł i była o prawie 
50 tys. zł wyższa niż w roku ubiegłym. Kwota ta nie obejmuje dotacji przyznawanej w trybie Ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, na które zaplanowano dodatkowe 10 tys. zł oraz wsparcia ochotniczych 
straży pożarnych w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w 2020 r. realizowano m.in. poprzez 
udzielenie dotacji na pokrycie wkładu własnego.
Łączna kwota przyznana organizacjom w 2020 roku na bazie Ustawy o pożytku to 431 975 zł, z czego 382 925 zł 
dotyczyło umów zawartych w wyniku otwartego konkursu ofert (w sumie 87 projektów), a 49 050 zł – to środki 
przekazane na tzw. małe granty (15 projektów), czyli dotacje pozyskiwane w oparciu o art. 19a Ustawy o po-
żytku (inaczej: tryb pozakonkursowy lub tryb uproszczony). Szczegółowe zestawienie środków zaplanowanych 
(z odniesieniem do roku poprzedniego), wnioskowanych przez organizacje i przyznanych przez Burmistrza 
Woźnik, przedstawia poniższa tabela:

Wsparcie finansowe organizacji w 2020 roku

Priorytety
(zgodnie z art. 4 ust. 1 
Ustawy o pożytku)

Środki zaplanowane 
w Programie Współpracy (zł) 

Środki, o jakie 
wnioskowały 
organizacje 
w 2020 r. (zł)

Środki przyznane 
w 2020 roku (zł), w tym:

2019 r. 2020 r. konkursy małe granty

Upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu 225 000 225 000 315 350

230 500
219 000 11 500

Nauka, edukacja, oświata i wy-
chowanie 15 000 15 000 9 000

7 000

7 000 0
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Zadania na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 7 500 10 000 21 740

11 000

10 000 1 000

Integracja europejska, rozwija-
nie kontaktów 10 000 10 000 8 910

8 550

8 550 0

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji  50 000 40 000 51 750

32 100

32 100 0

Podtrzymywania tradycji naro-
dowej 7 500 10 000 6 580

5 000

5 000 0

Ratownictwo i ochrona ludności 15 000 47 000 48 550
47 900

36 000 11 900

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz przyrody 15 000 15 000 17 475

14 175

8 675 5 500

Turystyka i krajoznawstwo 5 000 15 000 4 000
1 000

1 000 0

Ochrona i promocja zdrowia 5 000 5 000 7 000
6 000

5 000 1 000

Promocja i organizacja wolon-
tariatu 30 000 20 000 21 400

17 200

15 000 2 200

Działania na rzecz dzieci i mło-
dzieży, wypoczynek 30 000 30 000 65 410

37 950

22 000 15 950

Rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnej 0 20 000 23 100

13 600

13 600 0

Łącznie: 415 000 462 000 600 265 431 975

W Programie współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok określono 13 prioryte-
towych dziedzin pożytku publicznego, na które zaplanowano środki finansowe w budżecie gminy na 2020 rok. 
W porównaniu do roku poprzedniego uzupełniono dziedziny priorytetowe o zadania z zakresu Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Wysokość środków zaplanowanych w Programie stanowi wypadkową specyfiki organizacji pozarządowych i pre-
ferowanego przez nie w przeszłości typu działalności oraz priorytetów gminy. I tak najwięcej  środków  gmina  
przeznaczyła  na  rozwój  i  upowszechnianie  sportu, tj. 225 tys. zł –  czyli niemal  połowę  wszystkich  środków  
na  sektor  NGO. Pozostałe wysoko dotowane dziedziny to kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz 
rozwój społeczności lokalnych (łącznie 60 tys. zł), ratownictwo i ochrona ludności (47 tys. zł), oraz działalność na 
rzecz dzieci młodzieży (30 tys. zł). Zwiększono w porównaniu do lat ubiegłych środki na rozwój turystyki i kra-
joznawstwa (z 5 tys. do 15 tys.) – z nastawieniem na rozwój infrastruktury turystycznej (typ zadań: wzbogacanie 
oferty atrakcji turystycznych Gminy przez organizacje). Priorytetowo traktowane były także projekty wpisujące 
się lub nawiązujące do obchodów  750-lecia  Woźnik,  które przypadały w 2020 roku.
Burmistrz Woźnik ogłosił 14 konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (w 13 dziedzinach 
priorytetowych, z czego 2 konkursy dotyczyły ratownictwa i ochrony ludności).  Opiniowania ofert dokonały 
komisje konkursowe działające na podstawie zarządzenia burmistrza. Ogłoszenie o wynikach konkursów na-
stąpiło w lutym 2020 r., większość środków została przekazana organizacjom w marcu 2020 r.
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Najwięcej środków przekazano organizacjom w dziedzinie  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu (232 
tys. zł). W gminie nie funkcjonuje  osobna jednostka organizacyjna (w formule ośrodka  sportu i rekreacji) 
powołana do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w tym utrzymania i konserwacji 
obiektów sportowych. W Gminie Woźniki zadania te (w tym utrzymanie bazy sportowej niebędącej w zarzą-
dzie placówek oświatowych) zlecone zostały organizacjom pozarządowym działającym statutowo w obszarze 
kultury fizycznej i sportu, w szczególności klubom piłkarskim (MLKS Woźniki 76 tys. zł, LKS Orzeł Psary 
Babienica 43 tys. zł, LKS Warta Kamieńskie Młyny 43 tys. zł), oraz lokalnym oddziałom krajowych związków 
sportowych (PZHGP łącznie 6 tys. zł, PZW 5,5 tys. zł, Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu 5 tys. zł). Pozostałe 
środki przekazano uczniowskim klubom sportowym (UKS Orzeł Psary 12 tys. zł, UKS Woźniki 1,5 zł), oraz 
innym organizacjom  na realizację stałych imprez sportowych, jak m.in.  Woźnicki Bieg Uliczny (5 tys. zł) czy 
tzw. biegi papieskie (3 tys. zł).
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (wraz z dziedzinami pokrewnymi: rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych, podtrzymywanie tradycji narodowej), to następna pod względem wysokości przekazanych 
środków grupa zadań (50 700 zł). Na terenie gminy działają instytucje kultury funkcjonujące na bazie ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach) oraz 
ustawy o bibliotekach (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach). Podmioty te  otrzymują dotacje 
celowe z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej, dlatego też zadania zlecone organizacjom 
pozarządowym i wysokość  środków przekazanych organizacjom pozarządowym w tej dziedzinie były niższe 
niż w „sporcie” i miały charakter uzupełniający ofertę kulturalną gminy. Do dofinansowania wybrano łącznie 
21 projektów, m.in. zadania wpisujące się w obchody 750-lecia Woźnik (Stowarzyszenie zwykłe Kulturalni 
„Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik” 6 tys. zł,  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Od 
średniowiecza do współczesności drogą św. Jakuba - Jarmark Jakubowy” 6 tys. zł), promujące dziedzictwo kul-
turowe gminy (Stowarzyszenie zwykłe Girlanda „Występ Girlandy na Przeglądzie Zespołów Ludowych” 3 ty. 
zł) oraz wzmacniające tożsamość lokalną (projekty OSP Kamienica i Stowarzyszenia AleGro dot. obchodów 
święta patrona miejscowości Kamienica św. Andrzeja Boboli, łącznie 5,2 tys. zł).
Ratownictwo i ochrona ludności to kolejna grupa zadań silnie wspierana finansowo przez gminę. Od 2020 
roku całkowitej zmianie uległ system finansowania ochotniczych straży pożarnych w Gminie Woźniki. Dzia-
łalność OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w 
formie dotacji celowej dla poszczególnych jednostek. OSP nie ponoszą zatem samodzielnie kosztów tej ochro-
ny, mogą natomiast otrzymywać dotacje w ramach Ustawy o pożytku na zadania w zakresie swojej działalności 
statutowej oraz działania mogące zwiększyć potencjał osobowy, sprzętowy i bojowy organizacji (47900 zł w 
roku 2020). Ponadto OSP pozyskiwały środki w innych dziedzinach pożytku publicznego, o ile były one ujęte w 
statucie tych organizacji np. sport (OSP Woźniki „Udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych 
jednostek OSP” 4550 zł) czy działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (OSP Psary „Koło seniorów w 
Psarach” 3 tys. zł).
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, to dziedzina, w której orga-
nizacje zgłosiły oferty na kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą pulę dostępnych środków (podobna sytu-
acja miała miejsce w konkursie na rzecz osób w wieku emerytalnym). Komisja wybrała 3 projekty dotyczące 
wyjazdowych form wypoczynku na łączną kwotę 7,3 tys. zł (w tym MLKS Woźniki „Obóz sportowy” 4,5 tys. 
zł), pozostałe zadania dotyczyły stacjonarnych form spędzania przez dzieci i młodzieży czasu ferii i wakacji 
w formie spotkań, warsztatów na terenie gminy (m.in. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Hand 
Made po Naszymu”, OSP Psary „Zajęcia wakacyjne”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica 
„Wakacyjne czwartki dla dzieci” - każdy projekt otrzymał 3 tys. zł dofinansowania) lub imprez adresowanych 
do dzieci (Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina „Dzień Dziecka dla dzieci z Gmi-
ny Woźniki” 1 tys. zł).
Sektor organizacji pozarządowych był jednym z najbardziej poszkodowanych w wyniku epidemii CO-
VID-19 w 2020 roku, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Wprowadzenie pierwszych 
obostrzeń zbiegło się w czasie z przekazaniem organizacjom środków na realizację ponad 100 zadań zaplano-
wanych w 2020 roku. W związku w ograniczeniami, większość projektów związanych z udziałem publiczności 
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lub wymagających zebrań w przestrzeniach zamkniętych, nie mogła się odbyć. 31 marca 2020 r. weszły w życie 
przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl 
ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”). Jednoczesne restrykcje rządowe pociągnęły za 
sobą konieczność bieżącego dostosowywania  przepisów lokalnych, w zakresie organizacji imprez kulturalnych 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Były to m.in.:
-Zarządzenie Nr OR.120.78.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od 
realizacji wszystkich planowanych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r., organizowanych lub współorganizo-
wanych oraz finansowanych lub współfinansowanych przez Gminę Woźniki imprez i przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych lub uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i lokalnych, w celu za-
pobiegania zagrożeniu zdrowia lub życia mieszkańców Gminy Woźniki w występującym na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanie epidemii.
-Zarządzenie Nr OR.120.84.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu 
korzystania z boisk oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy Woźniki
-Zarządzenie Nr OR.120.98.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia szcze-
gólnego trybu rozliczania zadań publicznych zleconych do realizacji przez Gminę Woźniki organizacjom pozarzą-
dowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w okresie obowiązywania stanu epidemii. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego monitorowali możliwości realizacji poszczególnych zadań zleconych, pozo-
stawał w stałym kontakcie z organizacjami. Sposób procedowania przy poszczególnych projektach uzgadnia-
ny był jednostkowo i dostosowywany do okoliczności. Najwięcej rezygnacji nastąpiło w trybie rozwiązania 
umowy za porozumieniem stron, co uzasadniały nadzwyczajne okoliczności i zaistnienie tzw. siły wyższej (21 
rozwiązanych umów). 
Część organizacji skorzystała z art. 15zzl ust. 1 specustawy, który pozwalał na uznawanie za uzasadnione wy-
datków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które 
zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. Skutkowało to częściowym zrealizowaniem zadania i zwrotem niewykorzystanej część 
dotacji lub całości w przypadku, gdy organizacja nie zdążyła wydatkować żadnych środków (20 projektów). 
Największa liczba rezygnacji z projektów dotyczyła takich dziedzin jak: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i tradycji, Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Podtrzymywanie tradycji narodowej, nauka, edukacja, 
oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo
Najmniej „ucierpiały” takie dziedziny jak: ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu, upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu. 

Wykorzystanie środków przez organizacje w2020 roku

Priorytety
(zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o pożytku)

Środki zaplanowane 
w Programie 
Współpracy (zł) 

Środki przekazane 
na zadania  
w 2020 r. (zł)

Środki wykorzystane 
przez organizacje do 
31.12.2021* (zł)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 225 000 230 500 175 500

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 15 000 7 000 3 500

Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 000 11 000 6 900

Integracja europejska, rozwijanie kontaktów 10 000 8 550 5 619

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  40 000 32 100 26 000

Podtrzymywania tradycji narodowej 10 000 5 000 0
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Ratownictwo i ochrona ludności 47 000 47 900 36 050

Ekologia i ochrona zwierząt oraz przyrody 15 000 14 175 14 090

Turystyka i krajoznawstwo 15 000 1 000 0

Ochrona i promocja zdrowia 5 000 6 000 4 500

Promocja i organizacja wolontariatu 20 000 17 200 13 854

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynek 30 000 37 950 28 950

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20 000 13 600 2 000

 Łącznie: 462 000 431 975 316 963

* podane kwoty nie uwzględniają środków niewykorzystanych w 2020 r, które podlegają zwrotowi w 2021 r. 
na postawie ustawy i finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pomimo wprowadzonych obostrzeń część zadań udało się organizacjom zrealizować, w szczególności takich, 
których charakter nie wymagał bezpośredniego udziału adresatów, np. doposażenie organizacji, warsztaty on-
line, szkolenie sportowe w ramach związków sportowych. Nie udało się natomiast przeprowadzić zbiorowych 
wydarzeń kulturalnych, dożynek, festynów itp.
Wśród najważniejszych zrealizowanych zadań, wyłonionych w trybie konkursowym były m.in.:
• Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych Ale Gro „Odświeżenie relacji miast partnerskich 

oraz koncert u czeskich Przyjaciół” - 2650 zł
• Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach „Pielęgnowanie i urozmaicenie szaty roślinnej Gminy” - 1875 zł 
• Fundacja F-XXI „Projekt Kultura” - 1800 zł
• Stowarzyszenie zwykłe Girlanda „Prowadzenie zespołu ludowego Girlanda” - 2000 zł 
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Upamiętnienie 750 lat Woźnik poprzez dosadzenie roślin w 

Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubszy” - 1500 zł 
• UKS Orzeł Psary „VI Bieg Papieski 2020 r.”  - 1500 zł
• Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina „Dzień Dziecka dla dzieci z Gminy Woźniki” 

– 1000 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Hand Made po Naszymu” - 3000 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki  „Kalendarz z wolontariuszami” - 1300 zł.
W roku 2020 zrealizowano także zadania  zainicjowane przez organizacje (tryb pozakonkursowy) w reakcji na 
obowiązujący w kraju stan epidemii, odpowiadające na problemy i potrzeby, które spowodował COVID-19. 
Najważniejsze z nich to:
• Fundacja YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego „Ratownicy marzeń – wzmacnianie kompetencji 

społecznych młodzieży w okresie epidemii COVID-19” - 10000 zł 
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Paczki świąteczne dla osób w wieku emerytalnym” 

- 1000 zł
• Fundacja F-XXI „Klockowe L-maszyny – wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci (on-line) - 950 zł
• Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina „Paczka świąteczna dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych” - 5000 zł.
W 2020 roku w Gminie Woźniki zmieniono sposób konsultowania aktów prawa miejscowego przez organi-
zacje pozarządowe w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Dotychczas obowiązującą uchwałę 
Nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. zastąpiła uchwała Nr 190/XVI/2020 
Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

3.8 Budżet Obywatelski

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Woźniki jest Uchwała Nr 178/XV/2020 
Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok.
W II edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania było 200.000 zł.
Złożenie propozycji projektów zadań, jak i głosowanie na wybrane projekty, tym razem odbywało się tylko 
elektronicznie. Osoby nieposiadające sprzętu z dostępem do internetu, mogły skorzystać z takiego urządzenia 
w Urzędzie Miejskim lub jednym z wyznaczonych miejsc na terenie gminy.
Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy miesz-
kaniec gminy, pod warunkiem uzyskania na etapie zgłoszenia poparcia co najmniej 8 osób zamieszkujących 
Gminę Woźniki.
Zgłaszane zadanie mogło mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, z zaznaczeniem, że ma ono zostać wykonane 
na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.
Zgodnie z zasadami każdy mieszkaniec Gminy Woźniki mógł zgłosić jedną propozycję projektu. Koszt poje-
dynczego zadania nie mógł przekroczyć 200.000 zł.
W formularzu elektronicznym należało uzupełnić następujące pola:
• nazwę projektu 
• proponowaną lokalizację 
• szacunkowy koszt projektu 
• opis projektu 
• uzasadnienie do realizacji 
• załączniki 
• imię, nazwisko, adres zamieszkania.
Od 24 września do 2 października można było zgłaszać propozycje projektów zadań do Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Woźniki. 
Do II edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 4 propozycje projektów zadań. Po drobiazgowej weryfikacji 
uznano, że 3 z nich spełniają wymogi formalne.
Głosowanie na poszczególne projekty trwało od 27 października do 6 listopada 2020 r. Prawo do udziału w 
głosowaniu miał każdy mieszkaniec gminy Woźniki. Głos można było oddać tylko raz, na jeden projekt wy-
pełniając odpowiedni formularz.
Podczas głosowania oddano 1873 głosy, w tym 1811 głosów ważnych i 62 nieważne. Najwięcej głosów – 804– 
zdobył projekt nr 1 - „Witamy w naszej gminie! Spójny system identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźni-
ki”. To zadanie rekomendowano do realizacji w roku 2021.
Tak głosowano podczas II edycji Budżetu Obywatelskiego:
Projekt nr 1 – Witamy w naszej gminie! Spójny system identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźniki – liczba 
głosów 833: ważnych 804, nieważnych 29.  
Projekt nr 2 – Wykonanie „Flowparku” standard XL (obiekt przystosowany do treningów z wykorzystaniem 
własnej masy ciała) Street Workout Park – wykonanie 3 parków na terenie Gminy Woźniki – liczba głosów 382: 
ważnych 371, nieważnych 11.
Projekt nr 4 – Rewitalizacja terenu i budowa parku kultury, wypoczynku, zabawy i sportu przy ulicy Sportowej 
w Woźnikach (Ligota Woźnicka) – liczba głosów 658: ważnych 636, nieważnych 22. 
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3.9.  Polityka społeczna

Polityka społeczna ma przekładać się na lepszą jakość życia mieszkańców Gminy Woźniki. Cel ten osiągany 
jest poprzez realizację wielu zadań i projektów. 
Jedną z grup, szczególnie ważną w polityce społecznej, są seniorzy. Z myślą o nich zorganizowano, na szeroką 
skalę, projekt unijny Śląska Akademia Seniora. Pozwolił on niemal 200 osobom z całej gminy uczyć się ob-
sługi komputera oraz, po zakończonym kursie, otrzymać na własność tablet. Zajęcia odbywały się na terenie 
całej gminy w szkołach, salach OSP, Miejsko-Gminnej Galerii Kultury w Woźnikach. Spotkania te motywowały 
wiele osób do wyjścia z domu i do nawiązania relacji z innymi ludźmi. 
Na terenie gminy realizowano także projekt - obejmujący grupę wiekową 30 plus – Perspektywy, który doty-
czył stażów unijnych. Zajęcia zrealizowano dla czterech grup – 40 osób. Uczestnicy tego projektu zdobyli nowe 
kwalifikacje zawodowe, odbywając płatne staże w różnych instytucjach. Projekt, w całości finansowany był z 
funduszy unijnych. Warto zaznaczyć, że wiele z osób uczestniczących w projekcie, już po zakończeniu stażu 
znajdowało zatrudnienie. 
Ważnym, zadaniem kontynuowanym w 2020 roku, były dyżury terapeuty dla osób uzależnionych i współ-
uzależnionych, finansowane ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom. Dyżury odbywały się w punkcie 
zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Woźnikach. 
Gmina Woźniki uruchomiła w 2019 i kontynuowała w 2020 roku dyżury psychologa – dla dzieci, młodzieży 
i rodzin z problemami wychowawczymi. Dyżur ten także odbywał się w punkcie zlokalizowanym w Ośrodku 
Zdrowia w Woźnikach. Porady psychologa również finansowane były ze środków na przeciwdziałanie uzależ-
nieniom. 
Różnorodność i potencjał jaki składa się na Gminę Woźniki jest imponujący. W ramach integrowania lokal-
nej społeczności zainicjowano duże spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woźnikach pod nazwą „Nasza Gmina jest kobietą”. Wspólna wymiana doświadczeń, międzygminne 
konkursy w szkołach czy akcja sadzenia 750 drzewek z okazji 750-lecia Woźnik stwarza poczucie przynależno-
ści do tej samej wspólnoty. 
Nowym zwyczajem stały się regularne spotkania władz samorządowych Gminy Woźniki z sołtysami. Konsul-
tacje te pozwalają szybko reagować na tematy nurtujące sołtysów oraz odpowiadać na zadawane przez miesz-
kańców sołectw pytania. 
Jednym z największych projektów integracyjnych o wymiarze społecznym jest, zainicjowane w 2020 roku, 
powołanie w Gminie Woźniki Centrum Integracji Społecznej. Projekt „Droga do niezależności i aktywności 
poprzez CIS Woźniki” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakłada on aktywizację społeczno-zawodo-
wą 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego. Działania 
projektowe realizowane w dwóch edycjach obejmą: a) reintegrację społeczno-zawodową przynajmniej 20 ko-
biet i mężczyzn w pracowni gospodarczo-porządkowej CIS w Woźnikach b) aktywizację społeczno-zawodową 
około 20 niepełnosprawnych/ wykluczonych społecznie kobiet i mężczyzn poprzez kompleksowe wsparcie 
psychologiczne, doradcze, szkolenia i staże zawodowe poza CIS. Centrum Integracji Społecznej stwarza prze-
strzeń do działań włączających mieszkańców na rynek pracy, daje możliwość uzyskania nowych zawodowych 
kwalifikacji oraz co najcenniejsze budowania dobrej samooceny i poczucia własnej wartości uczestników. Temu 
kluczowemu w wymiarze integracyjnym projektowi towarzyszą dwa mniejsze działania, których cele również 
są ukierunkowane na integrację, kulturę i aktywność społeczną: „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym 
obszarze w Woźnikach”, „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w 
Gminie Woźniki”.
W Gminie Woźniki prowadzone są również działania aktywizujące społeczność lokalną. Mieszkańcy aktywnie 
brali udział w głosowaniu, które w 2020 roku dotyczyło II edycji Budżetu obywatelskiego Województwa Śląskie-
go. W gronie zwycięzców znalazł się woźnicki projekt „Zielone Ronda”. Głosowanie na poszczególne zadania 
trwało od 9 do 23 września 2020 r, a o głosy walczyło łącznie 90 projektów. W naszym podregionie „Zielone 
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Ronda” z 1301 głosami zajęły drugie miejsce. Zatwierdzone zadania realizowane będą przez Urząd Marszał-
kowski. Projekt „Zielone Ronda” polega na zagospodarowaniu dwóch rond (ul. Dworcowa i Koziegłowska) 
na obwodnicy Woźnik (droga woj. 789) będącej jednocześnie wjazdem na odcinek autostrady A1 Pyrzowice 
-Woźniki -Częstochowa. Obsadzone zielenią ronda, wkomponują się w malowniczą przestrzeń krajobrazów 
ziemi woźnickiej. 
Do wspaniałych i pełnych serca inicjatyw należy zaliczyć postawienie w przestrzeni publicznej metalowego 
pojemnika na plastikowe nakrętki – ufundowanego przez sponsora. Wrzucane do pojemnika i zebrane plasti-
kowe nakrętki pomagają w pozyskaniu środków pieniężnych i wsparciu w ten sposób osób chorych w naszej 
gminie. 
Polityka społeczna realizowana w Gminie Woźniki ma przede wszystkim służyć ludziom, być wartością doda-
ną i wzbogacać życie naszych mieszkańców na wielu płaszczyznach i w wielu grupach wiekowych. Ma być też 
wsparciem dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz możliwością realnej zmiany życia na płaszczyźnie zawo-
dowej i prywatnej.
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 4 Edukacja

Gmina Woźniki w 2020 roku prowadziła 2 Przedszkola, 5 Szkół Podstawowych z 3 oddziałami przedszkol-
nymi, Liceum Ogólnokształcące. Poza tym na terenie gminy funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole oraz 
Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi  Kamieńskie Młyny.

4. 1. Stan organizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Woźniki w 2020 r.    

Placówki wychowania przedszkolnego 

l.p.
Placówka

liczba 
dzieci

liczba 
oddziałów

Przeciętne 
zatrudnienie 
w 2020 r. - 
liczba etatów 
pedagogicznych

Przeciętne zatrudnienie 
w 2020 r.  - liczba etatów 
niepedagog.

Administracja Obsługa 

1 Przedszkole im. Wesołe 
Krasnoludki” w Woźnikach* 115 5 8,04 1,96 5,79

2 Przedszkole w Psarach* 65 3 3,49 0 1

3 Niepubliczne Przedszkole w 
Kamieńskich Młynach* 17 2 2,58 Brak danych Brak danych

Razem 197 10 14,11 1,96 6,79

*dane z SIO na dzień 30.09.2020 r.

Szkoły podstawowe 

Lp. Placówka liczba 
dzieci

liczba 
oddziałów

Przeciętne 
zatrudnienie 
w 2020 r.  - 
liczba etatów 
pedagogicznych

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r.  
- liczba etatów niepedagog.

Administracja Obsługa 

1 Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Lompy w Woźnikach 268 16 26,55 1,32 11,63

2 Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Psarach*   212 13 27,11 1,63 6,48

3 Szkoła Podstawowa 
w Kamienicy* 95 7 12,69 1,04 2,5

4 Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Lompy w Lubszy* 78 8 11,73 0,5 2,5

5 Szkoła Podstawowa w Ligocie 
Woźnickiej* 67 7 10,16 0,15 2,5

6
Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Kamieńskich 
Młynach*

33 7 8,49 Brak danych Brak danych

             Razem 753 58 96,73 4,64 25,61

*dane z SIO na dzień 30.09.2020r.
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Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

L.p. Placówka l. dzieci l. oddziałów Przeciętne zatrudnienie w 2020 r.  
- l. etatów pedagogicz.

1 Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w  Kamienicy* 37 2 2

2 Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Lubszy * 36 2 2

3
Oddział przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej w Ligocie 
Woźnickiej*

9 1 1

 
Razem 82 5 5

*dane z SIO na dzień 30.09.2020 r.

Liceum ogólnokształcące 

L.p. Placówka liczba 
dzieci

liczba 
oddziałów

Przeciętne 
zatrudnienie 
w 2020 r.  - 
liczba etatów 
pedagogicznych

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r.  – 
liczba etatów niepedagogicznych

Administracja Obsługa 

1 Liceum Ogólnokształcące 
w Psarach 72 4 9,65 0,6 1

*dane z SIO na dzień 30.09.2020 r.

4.2. Remonty i modernizacja szkół i przedszkoli   

W 2020 r. w placówkach oświatowych wykonano następujące remonty:
- remont łazienek w Szkole Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka  w Szkole Podstawowej w Psarach, 
remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Psarach  - ogólna wartość 267 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia na klasę szkolną w Szkole Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka na kwotę 12 
423,00 zł ,
- wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej na istniejącym boisku poliuretanowym przy Szkole Podstawowej 
w Woźnikach o powierzchni 1 196 m2 (odwodnienie, podłoże, sztuczna trawa oraz montaż oświetlenia ) na 
kwotę 287 000,00  zł ,
- remont łazienki w Przedszkolu w Woźnikach na kwotę 30 000,00 zł 
- remont dachu hali sportowej na kwotę 35 000,00 zł 
- wymiana części elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach na kwotę 35 000,00 zł 
- wymiana lamp w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach – 20 602,00 zł 
- remont kotłowni w budynku A i B Szkoły Podstawowej w Psarach na kwotę 45 854,00 zł 
- montaż bojlera w kotłowni Szkoły Podstawowej w Woźnikach – 4260,00 zł 
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- zakup drzwi w Szkole Podstawowej w Lubszy – 13 700,00 zł 
- demontaż i montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lubszy – 4 000,00 zł
- remont i montaż ogrodzenia betonowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy – 47 416,00 zł 
- remont oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kamienicy – 20 910,00 zł 
- doposażono pracownię przyrodniczo-geograficzną w Szkole Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka z 
rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 68 268,59 złotych.

4.3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które w znacznym stopniu zależą od po-
ziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, zdolności, a także  od środowiska. Aby zdiagnozować 
efekty kształcenia prowadzi się badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Może ono 
przybierać różne formy. Są to: diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne 
oraz sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obrazują informacje oraz tabele przedstawione poniżej.

Wyniki dla Gminy Woźniki

Przedmiot Liczba uczniów       Średnia Dominata Mediana Odchylenie standardowe 

Język polski 86 64,53 58 66 20,05

Matematyka 86 42,13 20 37 23,61

Język angielski 69 66,32 87 75 25,86

Język niemiecki 17 26,53 20 22 12,89

Wyniki z egzaminu z języka polskiego i matematyki.

Lp. Nazwa szkoły Liczba zdających Język polski % Matematyka %

1 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 25 70,24 40,24

2 Szkoła Podstawowa w Psarach 22 62,73 43

3 Szkoła Podstawowa w Lubszy 10 71,20 51,70

4 Szkoła Podstawowa w Kamienicy 16 51,75 39,44

5 Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota 
Woźnicka 9 71,33 48,11

6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamiń-
skich Młynach 4 58 22,50

Wyniki z egzaminów z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Lp. Szkoła
Język angielski Język niemiecki

Liczba zdających Średnia ( % ) Liczba zdają-
cych Średnia ( % )

1 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 25 63,08 - -

2 Szkoła Podstawowa w Psarach 19 72,42 3 22,67
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3 Szkoła Podstawowa w Lubszy 10 70,5 - -

4 Szkoła Podstawowa w Kamienicy 6 55,83 10 28,7

5 Szkoła Podstawowa w Woźnikach – 
Ligota Woźnicka 9 64,78 - -

6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Kamińskich Młynach - - 4 24

Wyniki uzyskane przez szkoły są porównywalne do wyników w kraju, województwie i powiecie.

4.4. Demografia

Liczba uczniów według obwodów szkół

Rok urodzenia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Woźniki 36 31 34 31 28 41 28 29

Ligota 12 10 4 10 4 8 9 5

Psary 36 28 25 32 23 27 31 27

Lubsza 12 13 10 11 14 8 10 8

Kamienica 19 15 16 18 17 21 11 12

Liczba dzieci 115 97 89 102 86 105 89 81

Dane demograficzne z roku na rok pokazują nieznaczny spadek urodzeń w kolejnych latach. Sytuacja ta wy-
maga stałego monitoringu, oraz w miarę potrzeb podejmowania określonych działań organizacyjnych, kadro-
wych i innych mających na celu zapewnienie płynności w zmianach organizacyjnych. 

4.5. Dowozy szkolne

Z ustawy o systemie oświaty wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozów szkolnych. Obo-
wiązek ten jest realizowany własnym i obcymi środkami transportu. Przy organizacji dowozów bardzo istot-
nym jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takie-
go ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć, w tym pozalekcyjnych. 
Wymaga to ścisłej współpracy i koordynacji działań pomiędzy organem prowadzącym i dyrektorami placówek.  
Dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz dzieci. 
W minionym roku szkolnym nie odnotowano wypadku ani innych zdarzeń losowych.

Uczniowie dowożeni na koszt gminy

L.P. Placówka Liczba dowożonych

1 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 35

2 Szkoła Podstawowa w Psarach 22

2 Szkoła Podstawowa w Kamienicy 52
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3 Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej 0

4 Przedszkole w Woźnikach 5

Razem 114

Dowozami w roku szkolnym 2019/2020 objęto grupę 114 uczniów z terenu Gminy Woźniki. Dowozy te re-
alizowane są 2 autobusami oraz jednym busem (Dąbrowa). Dzieci w trakcie dowozów znajdują  się pod stałą 
opieką opiekunów.  
W bieżącym roku szkolnym, na koszt gminy, realizowano również dowóz dzieci niepełnosprawnych do Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu gdzie 11 dzieci spełnia obowiązek szkolny. Ponadto 
2 rodziców dowozi dzieci niepełnosprawne własnym transportem do wybranych przez siebie specjalistycznych 
placówek, w których dzieci realizują obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny. 

4.6.Wyprawka szkolna, kształcenie młodocianych

Jednym z  zadań o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystała 3 uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego w Psarach. Realizując program wypłacono kwotę 1 335,00 zł.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamiesz-
kałych na terenie Gminy Woźniki rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty 
wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie 
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Środki 
wypłacone w 2019 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników to kwota 145 458,00 zł. Skorzystało z tej formy dofinansowania 13 pracodawców, szkoląc 14 
młodocianych pracowników.
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5  Kultura, zabytki, promocja, sport

Wydarzenia i aktywności w zakresie ochrony zabytków i poszanowania tradycji inicjowane, współorganizowa-
ne, koordynowane przez Urząd Miejski.

5.1. Kultura i zabytki

Zadania własne gminy z zakresu kultury realizowane są przede wszystkim przez następujące jednostki orga-
nizacyjne gminy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z 
Biblioteką Centralną i filiami: w Psarach i Lubszy z siedzibą w Babienicy – są to tzw. instytucje kultury. Dzia-
łania w tym zakresie były również prowadzone poprzez poszczególne referaty w ramach Urzędu Miejskiego, w 
różnej formie, m.in.: poprzez inicjowanie pomysłów, dofinasowanie lub obejmowanie patronatem.
Oferta kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna w 2020 roku, ze względu na wprowadzony na terenie całego kraju 
stan epidemiczny, była ograniczona. Pomimo przeciwności przeprowadzono różne działania – stacjonarne jak 
i online -  w tym te aktywizujące środowiska w oparciu o lokalne instytucje, grupy twórcze i stowarzyszenia. 

5.2. Miejsko-Gminna - Biblioteka Publiczna - Wybrane inicjatywy i inwestycje .

• ferie dla dzieci „Fantastyczne ferie w bibliotece’’ ,
• konkurs plastyczny dla dzieci z Przedszkoli i Szkól Podstawowych Gminy Woźniki „Nasze domowe zwierzaki’’
• IX edycja konkursu „Moja Ulubiona Poezja’’ na napisanie wiersza o dowolnej tematyce, konkurs skierowany 

był dla  mieszkańców Gminy Woźniki,
• udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia czytania dzieciom – książki o zwierzętach”.
• spotkania on-line dla przedszkolaków i uczniów klas I-III,
• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece‘’ 
• quiz dla dzieci Szkół Podstawowych i tworzenie modlitwy z okazji 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II ,
• akcja czytelnicza (wspólnie z MGOK) – Narodowe Czytanie „Balladyny’’.

5.3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury - wybrane inicjatywy.

• koncerty w ramach cyklu „Spotkania z Kulturą”: „Koncert Kolęd”, koncert „Amàbile Quartet”
• 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: w tym akcja krwiodawstwa, występy zespołów All Dęte, 

Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Woźniki oraz przedszkolaków z Przedszkola im. Wesołe Krasnoludki w 
Woźnikach.  

• spektakle w wykonaniu profesjonalnym i amatorskim (np.: „Pół na Pół”, „Gość oczekiwany”);
• spotkanie podróżnicze z Damianem Ratkiem „Autostopem przez Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan”. 
• działania w ramach akcji „Kultura online” - jej głównym założeniem było przyciągnięcie młodych ludzi, 

zapewnienie im dostępu do aktywności pozalekcyjnej, rozwijającej pasje i zainteresowania. Zdalnie odbyły 
się m.in. warsztaty gry na ukulele z Sylwią Patyną (Pani Nutka) oraz warsztaty rękodzieła z Małgorzatą Pękalą.

• warsztaty gry na ukulele „Ukulele na lufcie” z Sylwią Patyną. Uczestnicy zajęć uczyli się grać na ukulele na 
świeżym powietrzu.

• w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizowano bożonarodzeniowe spotkanie z Mikołajem oraz „Świąteczny 
Łany Skwer” - jarmarczne wariacje  w klimacie świąt w aranżacji pięknych świateł, ozdób choinkowych i ży-
wej choinki ozdobionej głównie przez dzieci na terenie Łany Skweru.
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5.4. Urząd Miejski w Woźnikach -  wybrane inicjatywy.

• Konkurs na kompozycję Hejnału Gminy Woźniki.  Najlepszą melodię wybrano spośród 28 zgłoszonych pro-
pozycji. Ocen dokonała siedmioosobowa komisja. Zwycięzcą został kompozytor z Woźnik Michał Grotecki. 

• materiał filmowy z okazji 750-lecia Woźnik. 
• „Zielonym do góry! 750 drzewek na 750-lecie Woźnik” – w ramach akcji, mieszkańcy gminy mogli odebrać 

drzewka i zasadzić je w wybranym przez siebie miejscu. Akcja ekologiczna symbolicznie rozpoczęła obchody 
750. rocznicy uzyskania przez Woźniki praw targowych.

• konkurs na nazwę zrewitalizowanych terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki. Konkurs przeprowa-
dzono za pomocą internetu. Z 19 propozycji zgłoszonych za pośrednictwem Facebooka i e-mailowo, jury 
wybrało 3 nazwy i to na nie głosowali internauci. W zabawie wzięły udział 634 osoby. Najwięcej - 368 głosów 
otrzymała propozycja - Łany Skwer. 

• konkurs na zaprojektowanie najładniejszej kartki bożonarodzeniowej. O zaprojektowanie kartki świątecznej 
nawiązującej do naszej gminy poproszono uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych z terenu gminy 
Woźniki. Otrzymaliśmy 75 kartek.

• „Razem bez barier” - debata o potrzebach osób z niepełnosprawnością. Na spotkanie zapraszamy specja-
listów i mieszkańców, którym bliska jest ta tematyka. Rozmawiano m.in. o sposobach na przełamywanie 
stereotypów oraz barier architektonicznych i społecznych. 

5.4.1. Wydarzenia i aktywności w zakresie ochrony zabytków i poszanowania tradycji ini-
cjowane, współorganizowane, koordynowane przez Urząd Miejski.

W 2020 r. podjęto następujące aktywności: 
• „Ślady świętego papieża» - wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wśród licznych fotografii 

zobaczyć można było także relikwie i pamiątki.
• jubileuszowa wystawa z okazji 750-lecia Woźnik Historia. Na wystawie zaprezentowano pamiątki przekazane 

przez mieszkańców Woźnik, album pamiątkowy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Woźni-
kach oraz filmu nawiązującego do historii tej ziemi. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie na tle starego targu. 

• realizacja spraw związanych z opieką nad zabytkami, w tym dotyczących wniosku o udzielenie dofinansowa-
nia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele św. Walentego;

• obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja - 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 99. Roczni-
cy wybuchu III Powstania Śląskiego.

• obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń oddali m.in. 
przedstawiciele władz gminy Woźniki, Rady Miejskiej, sołtysi, mieszkańcy i krewni powstańców. Kwiaty i 
znicze złożono na cmentarzu w Woźnikach, w Lubszy - pod tablicą upamiętniającą Powstańców Śląskich i na 
cmentarzu oraz w Piasku - przy pomniku Augustyna Czornika, poległego w tym miejscu podczas powstań-
czych walk. W ramach obchodów zaprosiliśmy mieszkańców do uczestnictwa w edukacyjnej grze terenowej 
udostępnionej przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz wydaliśmy okolicznościową kartkę 
pocztową ukazującą grupę powstańców z Lubszy i okolic (archiwalne zdjęcie udostępnione przez Muzeum 
Historii Katowic).

• obchody 81. rocznicy Bitwy pod Woźnikami (piknik militarny) – tzw. bitwy na Górze Floriańskiej, zwanej 
bitwą pod Woźnikami (z udziałem 3. Pułku Ułanów Śląskich) w ramach upamiętnienia 81. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej.

• wydanie drugiego tomu publikacji „Żródła do dziejów Woźnik 1206-1857” autorstwa Bernarda Szczecha.
• zadania z zakresu inicjowanie i podtrzymywania współpracy międzynarodowej w czasie pandemii były wy-

jątkowo utrudnione. Do działań z tego zakresu można zaliczyć nawiązanie nowych relacji z włoskim miastem 
San Salvo oraz wysłanie delegacji Gminy Woźniki do miasta partnerskiego Kravare.
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5.5. Sport i rekreacja

W dziedzinie sportu i upowszechniania aktywnego trybu użycia w 2020 r. realizowano m.in. następujące ini-
cjatywy i inwestycje:
• „750 km na 750-lecie Woźnik” – wyzwanie skierowanie m.in. do biegaczy i rowerzystów, którzy za pośred-

nictwem aplikacji Endomondo mogli zbierać 750 kilometrów. W zabawię uczestniczyło 219 osób, 75 z nich 
pokonało co najmniej 750 kilometrów. Ponad 150 uczestników osiągnęło 75 kilometrów. Uczestniczy wysy-
łali także zdjęcia z odwiedzanych przez siebie miejsc, dostaliśmy ponad 100 wspaniałych ujęć. Stworzyliśmy 
z nich slideshow, który można znaleźć na profilu facebook Gminy Woźniki. Uczestnicy zabawy otrzymali 
certyfikaty oraz upominki a najaktywniejsi specjalną limitowaną serię pamiątkowych koszulek sportowych. 

• „Bezpieczny sk8park & pumptrack” -  kampanię zainaugurowała Śląska Policja oraz ponad 30 miast i gmin 
naszego województwa. Do akcji włączyła się także nasza gmina.

6.  Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020 r. poz. 1876 z późn.
zm.) zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powyższe 
zadania na poziomie Gminy Woźniki realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, 
który funkcjonuje jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. 
Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach, zwanego dalej MGOPS, są zbieżne 
z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Gminie Woźniki. 
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Woźniki na lata 2017-2026 jest przeciw-
działanie marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu poprzez sprawny system pomocy społecznej przyczy-
niający się do poprawy jakości życia. W Strategii określono również cele szczegółowe oraz wynikające z nich 
kierunki działań, które mają przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych istniejących w Gminie 
Woźniki.
Działalność MGOPS finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji rządowych. Do jego głównych zadań na-
leży prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, która mają umożliwić osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Podstawą w rozwiązywaniu problemów społecznych jest wspar-
cie rodziny we właściwym wypełnianiu ról społecznych poszczególnych członków rodziny. Priorytetem we 
wspieraniu rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 
wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

6.1.1. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy

W 2020 r. pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, usług oraz pracy socjalnej 
objęto łącznie 103 rodziny – 247 osób w rodzinach. Widoczny jest spadek liczby mieszkańców gminy, korzy-
stających z pomocy społecznej.
W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 201 decyzji administracyjnych, kończących postę-
powania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się przewidzianą w ustawie 
o pomocy społecznej procedurę. Świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub niepieniężnej na wnio-
sek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego w przypadku 
pomocy społecznej w formie wywiadu środowiskowego. 



Gmina Woźniki   |   Raport o stanie gminy za rok 2020 - 47 -

Od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe, uprawniające do korzystania ze świad-
czeń pomocy społecznej: 
dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł ( było 634 zł), 
dla osoby w rodzinie – 528,00 zł ( było 514 zł). 
Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. 

Powody przyznawania pomocy w 2020 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo 50 112

Niepełnosprawność 35 71

Bezrobocie 29 75

Długotrwała lub ciężka choroba 32 68

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego ogółem w tym: 

rodziny niepełne

rodziny wielodzietne

11

4

4

38

12

21
Przemoc w rodzinie 0 0
Potrzeba ochrony macierzyństwa

w tym wielodzietność

13

8

67

48
Potrzeba ochrony handlu ludźmi 0 0

Alkoholizm 1 1

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 1 2

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochro-
nę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 0 0

Zdarzenie losowe 0 0

Sieroctwo 0 0

Bezdomność 1 1

Narkomania 0 0

Sytuacja kryzysowa 2 4

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

6.1.2.  Świadczenia pomocy społecznej 

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach 
w 2020 r. należały: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. 
Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego (dla osoby samotnej – 701,00 zł, dla osoby w rodzinie 528,00 zł).
Zasiłki stałe otrzymywały 22 osoby, wydatkowano – 116 971,00 złotych – dotacja z budżetu państwa. 



- 48 - Gmina Woźniki   |   Raport o stanie gminy za rok 2020

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu 
na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
Zasiłki okresowe otrzymało 13 rodzin  na kwotę 15 392,00zł, środki z budżetu państwa. 
Zasiłek celowy i celowy specjalny może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosz-
tów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drob-
nych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów sprawienia pogrzebu. 
Zasiłki celowe zostały przyznane dla 48 rodzin na kwotę 27 750,00 złotych - środki własne gminy, w tym zasiłki 
specjalne celowe przyznano 12 rodzinom na kwotę 4 860,00 złotych – środki własne gminy.
Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: dożywianie, usługi opiekuńcze, kierowanie i opła-
canie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu, składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
Dożywianie
MGOPS realizował w 2020 roku wieloletni program „ Posiłek w szkole i w domu”.  
Dożywianiem w szkołach objętych było od początku roku 49 dzieci ze szkół w: Woźnikach, Ligocie Woźnic-
kiej, Kamienicy, Psarach, oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Psarach, i Oddziału Przedszkolnego w Kamienicy 
jak również dzieci uczęszczające do Szkoły Specjalnej w Lublińcu. 
Programem objęto 49 dzieci na kwotę – 15 882,00 zł. W tym ze środków własnych – 6 906,00 zł,  dotacja z 
budżetu państwa – 8 976,00 zł. 
Dodatkowo poza programem sfinansowano ze środków własnych śniadania i podwieczorki dla dzieci ( Przed-
szkole Woźniki, Przedszkole Psary, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu na kwotę 2 921,90  
- 15 dzieci).
Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specja-
listyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, 
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub nie-
pełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy 
Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 
Pomoc w formie usług opiekuńczych była udzielana dla - 7 osób na kwotę 24 255,00 zł - środki własne gminy.
Domy Pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samo-
dzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2020 r. w Domu Pomocy 
Społecznej przebywały 2 osoby. Opłata za pobyt w 2020 r. wyniosła 56 272,00 zł. - środki własne gminy.
Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 
osób - 8 681,00 zł. 
Inne świadczenia niepieniężne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług 
świadczonych przez MGOPS. W 2020 r. tą formą pomocy objęto 1 osobę, kwota świadczeń wynosiła – 5 376,00 
zł. - dotacja z budżetu państwa. Pomoc  przeznaczona była dla osoby dorosłej (schizofrenia paranoidalna). 
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Jednym z ważnych zadań pracowników socjalnych jest przeprowadzenie wywiadów w celu wydania decy-
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zji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2020 
roku  przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych i zostały wydane decyzje uprawniające do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Pomoc środowiskowa
Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna rozumiana jako działania mające na 
celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeń-
stwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Działania pracowników socjalnych – głównych realizatorów wsparcia środowiskowego skupiają się na: 
• zapewnieniu podstawowych warunków socjalno-bytowych, 
• pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić samodzielnie, 
• przeciwdziałaniu negatywnym czynnikom, których istnienie nie może być ograniczone lub usunięte, 
• dążeniu do usamodzielnienia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności.
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni świadczyli szeroko rozumiane specjalistyczne poradnictwo nie 
tylko dla osób korzystających ze świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Praca ta polegała na udzielaniu porad i informacji, pomocy osobom niezaradnym, pisaniu pism, do różnego 
rodzaju instytucji, wypełnianiu druków np. ZUS, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych itp. pomoc w wypełnianiu wniosków oraz ich dostarczaniu do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności. Pracownicy socjalni informują osoby niepełnosprawne z terenu gminy o moż-
liwości uzyskania dofinansowania do zakupionych środków leczniczych, sprzętu oraz wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pracownicy socjalni realizowali działania poprzez: 
• współpracę z Policją, 
• współpracę z pedagogami szkół, pracownikami przedszkoli,
• kontaktami z organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, 
• stałą współpracą z urzędem miasta, przychodniami, w celu udzielenia odpowiedniego wsparcia podopiecz-

nym MGOPS. 
W związku z panującą epidemią COVID-19 przewidziane spotkania opłatkowe dla seniorów i osób samotnych 
nie odbyły się.
MGOPS utrzymuje kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu, kierując tam osoby bezrobotne, celem 
rejestracji, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwości znalezienia pracy czy przekwalifikowania 
zawodowego.
Gmina w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie otrzymywała żywność w ramach Pro-
gramu POPŻ Podprogram 2019. Żywność wydawana była dla osób, których dochód nie przekraczał 200% kry-
terium dochodowego dla osoby/rodziny uprawniające do korzystania z pomocy społecznej oraz występujących 
innych przesłanek takich jak: bezrobocie , niepełnosprawność, wielodzietność itp. Z tej formy pomocy w 2020 
roku skorzystało 110 rodzin – 295 osób w rodzinach. Odbiorem dostaw z Banku Żywności w Częstochowie i 
dystrybucją dla osób najbardziej potrzebujących zajmowali się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Woźnikach z pomocą przy rozładunku towaru pracowników gospodarczych i pracujących 
w ramach prac społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

6.1.3. Wspieranie rodziny

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku 
i rodzinie przez państwo i samorządy. Gmina zleciła MGOPS zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej 
w Woźnikach Nr 114/X/2019. Celem programu jest wsparcie rodziny w zakresie zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb bytowych, utworzenie sprawnego systemu interwencji kryzysowej oraz zapobieganie powstawania sy-
tuacji kryzysowych w rodzinach wychowujących dzieci. Program ma na celu zmniejszenie dysfunkcji oraz 
wzrost umiejętności rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Program zakłada podejmo-
wanie działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz wspierania rodziny, po to, aby poszczególni członkowie 
rodziny dążyli do samorealizacji, zaradności, samodzielności i odpowiedzialności.
MGOPS jako organizator pracy z rodziną w 2020 roku udzielił pomocy społecznej 103 rodzinom, w skład 
których wchodzi 247 osób
Zadaniem systemu jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka przeżywającej trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, co w konsekwencji w przyszłości ma ograniczyć 
liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc 
dotyczy także rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej.
MGOPS jako organizator pracy z rodziną w 2020 roku zapewnił rodzinom, przeżywającym trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny. W 2020 roku Ośrodek 
zatrudniał jednego asystenta na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu - środki własne
Rola asystenta rodziny polega na wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym poprzez podniesienie ich samooceny, wzbudzanie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu 
najprostszych czynności składających się na sposób prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asysten-
ta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy 
indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. Warto podkreślić, iż asystent rodziny nie wyręcza rodziny 
ale wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez 
rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.
W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin, w których skład wchodziło 57 osób w 
tym 36 dzieci. Zauważa się że istnieje potrzeba kontynuacji realizowanych działań na rzecz rodzin przeżywają-
cych trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
Jednym z zadań MGOPS jest współfinansowanie pobytu dzieci skierowanych do pieczy zastępczej. W przy-
padku pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w 
wysokości:
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na 
bieżące funkcjonowanie tej placówki. Gmina Woźniki w 2020 poniosła wydatki z tytułu przebywania 7 dzieci 
w pieczy zastępczej w kwocie 80 618,50zł.         
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy nakłada na gminę, jako zadanie własne, tworzenie 
i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie.
Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i 
służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działających na terenie naszej gminy.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował zadania określone w 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmi-
nie Woźniki na lata 2016 – 2020. 
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W 2020 roku na ręce Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie wpłynęło 10 formularzy „Niebieska Karta – A” dotyczących podejrzenia stosowania 
przemocy w 9 rodzinach. Siedem formularzy „Niebieskiej Karty – A” zostało sporządzonych przez funkcjona-
riuszy Policji. Dwa formularze „Niebieskiej Karty – A” sporządzili przedstawiciele tutejszego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Jeden formularz został sporządzony przez przedstawiciela ochrony zdrowia. W ramach procedury 
„Niebieskie Karty” prowadzono pracę w 15 rodzinach. W roku 2020 powołano w ramach procedury 8 grup 
roboczych. W stosunku do 7 innych rodzin kontynuowano procedurę.
W 2020 roku odbyło się 61 posiedzeń grup roboczych. Pomocą grup roboczych objętych zostało 49 osób z 15 
rodzin. Liczba ogólna osób dotkniętych przemocą w rodzinie to 30 osób, z czego 10 to kobiety, 1 mężczyzna i 
19 dzieci. 
Członkowie grupy roboczej kierują osoby z rodzin, dotkniętych przemocą w rodzinie do punktu konsultacyj-
nego do spraw uzależnień i przemocy w rodzinie, w którym certyfikowany terapeuta udziela indywidualnych 
konsultacji. W roku sprawozdawczym z konsultacji skorzystało 14 osób związanych z przemocą w rodzinie, w 
tym 8 osób wskazanych jako osoby doznające przemocy w rodzinie.

6.1.4. Inne zadania własne oraz zlecone ośrodkowi pomocy społecznej

Zadaniami zleconymi ośrodkowi pomocy społecznej są: świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Karta Dużej Rodziny, świadczenia wychowawcze, 
świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego.
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
MGOPS realizuje zadania w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych. W 2020 roku 26 uczniom zostały 
przyznane stypendia szkolne na kwotę 15 378,72 zł.(w tym ze środków własnych – 3 075,74 zł, z dotacji z bu-
dżetu państwa – 12 302,98 zł.). 
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  
MGOPS realizuje zadanie własne gminy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zadanie 
zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych.
Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych reguluje Ustawa z dnia 21.06.2002 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) .
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
W 2020 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 20 gospodarstw domowych, w skład których wcho-
dziło 56 osób – kwota świadczeń 63 456,34 zł.
Przyznawanie dodatków energetycznych
O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki:
• korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-

kaniowych,
• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem ener-

getycznym,
• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W 2020 r. z wypłat dodatku energetycznego skorzystało 17 gospodarstw domowych, w skład których wchodzi-
ły 54 osoby – kwota świadczeń 2 267,85 zł.
Karta dużej rodziny
Od 01 lipca 2014 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wydawaniem Kart Dużej Ro-
dziny.  W tym czasie wydano Karty Dużej Rodziny dla 1 171 osób w 316 rodzinach obejmujących 598 dzieci. 
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W 2020 roku wydano 28 nowych kart i 65 kart elektronicznych.
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Od kwietnia 2016 r. Ośrodek realizuje Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2020 roku pro-
gramem  świadczeń wychowawczych 500+ było objętych 1 039 rodzin. Poniesione z budżetu państwa wydatki 
na świadczenie wychowawcze – 9 683 233,58zł.
Rządowy program „Dobry Start”
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 
start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 
20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. 
W ramach realizacji rządowego programu „ Dobry Start” MGOPS w 2020 roku wypłacił 1 147 świadczeń na 
kwotę 344 100,00 zł.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzin-
nych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie 
jednorazowe „Za życiem”. Świadczenia te wypłacane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 7 września 2007 
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Ustawy  z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin „ Za życiem”.
W 2020 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w tym: zasiłek ro-
dzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia 
opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzi-
cielskie oraz świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 3 981 217,42 zł (dotacja z budżetu państwa).   
W 2020 roku w ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące 
działania:
• przeprowadzono wywiady z 5 dłużnikami alimentacyjnymi,
• zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się  w Urzędzie Pracy,
• wysłano 1 wniosek do urzędu pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji dłużników zarejestro-

wanych w PUP;
Ponadto stosowne informacje przekazano komornikom oraz organom wierzyciela.
W 2020 roku od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano za pośrednictwem komorników oraz bezpo-
średnich wpłat dłużników alimentacyjnych - 37 825,97 zł, 
- przekazano na dochody budżetu państwa - 9 410,45 zł + odsetki 21 768,16 zł,
- na dochody własne gminy przekazano - 6 647,36 zł. 
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Głównym celem MGOPS jest poprawa sytuacji mieszkańców Gminy Woźniki. Realizowane jest to poprzez 
interdyscyplinarne wsparcie osób i rodzin w celu doprowadzenia ich do usamodzielnienia, i wyjścia z kręgu 
pomocy społecznej. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 
społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, a także analiza zasobów gminy w sferze socjalnej.
MGOPS określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:
• wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci; 
• poszerzanie działań służących aktywizacji osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;
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• podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podno-
szenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej.

Potrzeby MGOPS oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia 
środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i 
własnych w tym: również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację lokalu oraz sprzętu, zakup 
materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego. 
Pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, poma-
gać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzi-
nę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, in-
stytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Podkreślić należy, że z roku na rok przybywa 
zadań nakładanych na ośrodki pomocy społecznej – wymaga to dostosowania kadry do nowych obowiązków.
Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce 
często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy, to przede wszystkim praca socjalna oraz 
działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.

6.2. Ochrona zdrowia 

Aktywności podejmowane w 2020 r. w zakresie zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej to m.in.:
• akcja profilaktyczno-informacyjna dla 116 uczniów czterech szkół podstawowych w ramach profilaktyki 

czerniaka, zrealizowano 10 godzin zajęć lekcyjnych, przy zaangażowaniu 8 nauczycieli ;
• w zakresie zdrowia i promocji zachowań prozdrowotnych: współorganizacja cyklu akcji krwiodawstwa „Oddaj 

krew” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (2 x w 2020 r.) - krwiobus, zor-
ganizowany dzięki inicjatywie sołtysa Dyrd - Rafała Pietrygi oraz zaangażowaniu Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Skarbek”; 

• bezpłatne badania mammograficzne i przeciw osteoporozie (w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w 
Woźnikach), łącznie 8;

• działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie (przy Gminnym Zespole 
Ośrodków Zdrowia w Woźnikach);

• ogłoszenia adresowane do osób niepełnosprawnych na stronie internetowej MGOPS (np. o dofinansowaniu 
do turnusów rehabilitacyjnych z PFRON, itp.); 

Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców realizuje Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia z siedzibą w Woź-
nikach, przy ul. Dworcowa 21. W ramach swojej działalności prowadzi trzy ośrodki zdrowia; w Woźnikach, 
Kamienicy i Starczy.

Liczba zadeklarowanych pacjentów oraz liczba pacjentów przyjętych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ośrodek zdrowia
Liczba zadeklarowanych pacjentów Liczba przyjętych pacjentów w ramach POZ

Stan na 31.12.2020 r. rok 2020

Woźniki 3394 18020

Kamienica 3839 17223

Starcza 2002 10475

Razem 9235 45718

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Sprawozdania opisowego z działalności za 2020 r. GZOZ w 
Woźnikach.
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6.2.1.Działania podjęte w ramach walki z pandemią

W marcu 2020 r.  Gmina Woźniki – tak jak cała Polska i świat- rozpoczęła walkę z pandemią. Samorząd podjął  
szereg działań zmierzających do jak najlepszego zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa ich zdrowia. W 
związku z ciężką sytuacją epidemiczną i dużą ilością zachorowań  oraz  zgonów na terenie Gminy Woźniki, 
Burmistrz podjął decyzję o finansowaniu wykonywania wymazów u mieszkańców w celu wykonania testu na 
obecność wirusa SARS -COV -2.  Zorganizowano pracę  2 wymazobusów, które pobierały wymazy od zgłoszo-
nych osób. Usprawniło to diagnostykę  zachorowań  związanych z pandemią. Powyższe działania podjęto we 
współpracy  z powiatem lublinieckim oraz gminami powiatu.
Ponadto dla szkół, przedszkoli, UM, MGOK i biblioteki przekazano płyny do dezynfekcji, termometry, 
pulsoksymetry  oraz dozowniki do płynów.  
W kwietniu dwukrotnie przeprowadzono akcję dezynfekcji miejsc i przestrzeni publicznej. Dezynfekcji tere-
nów dokonała z polecenie Burmistrza Woźnik jednostka OSP Psary.  
Wybrane jednostki OSP z terenu Gminy Woźniki, które wytypowano do działań przeciw COVI-19 wyposażo-
no w kombinezony, maski, gogle oraz rękawiczki ochronne. Pozostał jednostki OSP doposażono w maseczki 
ochronne oraz dodatkowe rękawiczki ochronne.  
Przy pomocy pracowników Urzędu, Radnych Rady Miejskiej w Woźnikach, Sołtysów oraz wolontariuszy prze-
prowadzono akcję dystrybucji maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Woźniki. Maski zo-
stały rozdysponowane pośród mieszkańców .
W Urzędzie Miejskim zamontowano ekrany ochronne z plexi .
W celu ochrony zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach  zakupiono  2 ozonatory powie-
rza, które mają za zadanie odkażać pomieszczenia w których przebywają pracownicy jak również petenci.  
Urząd został również wyposażony w automatyczną bramkę do pomiaru temperatury. Koszt zakupu bramki to 
10 013,85 zł.

Zakupiono laptopy wykorzystywane do pracy zdalnej przez pracowników urzędu. W ramach wsparcia pla-
cówek oświatowych w celu umożliwienia nauki zdalnej, przy wsparciu funduszy zewnętrznych zakupiono 61 
laptopów oraz kamery internetowe dla nauczycieli. 
W trosce o zdrowie najstarszych mieszkańców gminy Urząd Miejski w Woźnikach, przy pomocy sołtysów,  
zainicjował  akcję „Zakupy dla seniora”.
Z inicjatywy Burmistrza GZOZ w Woźnikach wystąpił do NFZ z wnioskiem o utworzenie w Woźnikach punk-
tu szczepień przeciwko CoVID – 19.
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7. Realizacja programów i strategii 

Wsparciem procesu zarządzania gminą są dokumenty lokalne (strategie, polityki, programy, plany). Mają one 
skoordynować realizację zadań własnych gminy i zwiększać efektywność programowania zrównoważonego 
rozwoju gminy, uwzględniającego równorzędnie aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

7. 1.  Obowiązujące dokumenty o charakterze strategicznym 

Wsparciem procesu zarządzania gminą są dokumenty lokalne (strategie, polityki, programy, plany). Mają one 
skoordynować realizację zadań własnych gminy i zwiększać efektywność programowania zrównoważonego 
rozwoju gminy, uwzględniającego równorzędnie aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
W 2020 r. w Gminie Woźniki obowiązywały następujące dokumenty lokalne: 
Strategie:
1. Strategia rozwoju gminy Woźniki 2022+ - uchwała Nr 192/XXI/2016;  obecna strategia obejmuje lata 2016 – 

2022 + oraz przedstawia wizję rozwoju 2022+. W nowej perspektywie finansowej może być wymagany nowy 
aktualny dokument strategiczny. 

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Woźniki na lata 2017- 2026 - uchwała Nr 235/
XXIV/2017; dokument został opracowany na perspektywę czasową 2017 -2026. Dokument zawiera roz-
budowaną cześć diagnostyczną zakończoną analizą SWOT. Część strategiczna wskazuje przede wszystkim 
kierunki działań w sferze poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszańców gminy. 

Polityki, programy, plany :
1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022 – uchwała Nr 114/X/2019; 

Program opisuje zadania MGOPS wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. 

2. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – uchwała Nr 32/
IV/2019; dokument aktualny

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Woźniki w 2020 r. - uchwała Nr 146/XII/2020; Program jednoroczny zawiera opis konkretnych 
działań i budżet na 2020 r. Rozstrzygnięciem nadzorczym NPII.4131.1.336.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
uchwała zatwierdzająca program zostało w części uchylona.

4. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 
na rok 2020 - uchwała Nr 123/XI/2019; Program jednoroczny co roku aktualizowany 

5. Program współpracy gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - uchwała Nr 116/X/2019; 
Program jednoroczny co roku aktualizowany, zawiera opis konkretnych działań i budżet na dany rok.

6. Lokalny program rewitalizacji gminy Woźniki do 2022 roku (uchwała Nr 279/XXIX/2017); Program przygo-
towany na perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014 – 2020. Wyznaczony w programie obszar rewita-
lizacji obejmuje miasto Woźniki. W nowej perspektywie finansowej potrzebna będzie aktualizacja progra-
mu lub nowy program w przypadku przystąpienia do rewitalizacji innych obszarów. 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki na lata 2018-2022 (uchwała Nr 
299/XXXI/2017); Program został opracowany na lata 2018 – 2022. W 2022 r. program należy zaktualizować. 

8. Program ochrony środowiska dla gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2028 
(Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r); Program został 
opracowany na lata 2020 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku. W 2024 r. wymagana będzie 
aktualizacja programu 

9. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Woźniki 
na lata 2016-2020 (uchwała Nr 141/XV/2016); Program został opracowany na lata 2016 – 2020. 
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10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki (uchwała Nr 156/XVII/2016); - (potrzebny nowy plan) 
Plan obejmuje perspektywę czasową 2016 – 2020. Niezbędna  jest aktualizacja planu. 

11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Woźniki do roku 2032 wraz z 
Wynikami inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Woźniki (uchwała Nr 332/
XXXVI/2018); Program jest aktualny

12. Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – uchwała Nr 193/XXI/2016 (oraz uchwała Nr 142/
XII/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap IV – program 
na 2020 r.);   Program aktualny do 2021 r. W budżecie gminy przewidziano środki na opracowanie aktu-
alizacji programu na następna perspektywę czasową. Aktualny Regulamin (na 2021 r.) został przyjęty na 
sesji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

13. Aktualizacja planu odnowy miejscowości Kamieńskie Młyny na lata 2015 – 2020 (uchwała Nr 101/XI/2015); 
Konieczność opracowania Planów Odnowy Miejscowości wynikała w sposób formalny z wytycznych Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przy ubieganiu się o dofinansowanie w działaniu 
Odnowa i Rozwój Wsi. W perspektywie 2014 – 2020 wymagane były aktualizacje planów lub inne doku-
menty strategiczne np. aktualna strategia rozwoju gminy.

14. Program rozwoju lokalnego gminy Woźniki (uchwała Nr 187/XVI/2004); Dokument uzupełniający do Stra-
tegii rozwoju gminy – obecnie dokument nie jest wymagany

15. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013 – 2016 (uchwała Nr 346/XXVI/2013); 
Program opracowany za perspektywę czasową 2013 – 2016 zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy  o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami gminny program sporządza się na okres 4 lat. Wymagana była by aktualizacja

16. Plan ochrony parku krajobrazowego ,,lasy nad Górną Liswartą” (uchwała Nr 278/XXII/2013); Plan został 
opracowany przez Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” Rada Miejska w Woźnikach uchwałą  
Nr 278/XXII/2013 pozytywnie zaopiniowała plan  

17. Plan odnowy miejscowości Kamienica (uchwała Nr 432/XXXV/2014); - komentarz do pkt 9)
18. Plan odnowy miejscowości Lubsza (uchwała Nr 301/XXXVI/2009); - komentarz do pkt 9)
19. Plan odnowy miejscowości Psary (uchwała Nr 230/XXI/2008). - komentarz do pkt 9)

7.2 Analiza wybranych dokumentów lokalnych

Po dokonaniu przeglądu ww. dokumentów lokalnych dla potrzeb Raportu, analizą objęto:
• strategię rozwoju lokalnego, jako dokument podstawowy, stanowiący narzędzie zarządzania gminą i ukie-

runkowania jej rozwoju społeczno-gospodarczego;
• lokalny program rewitalizacji, jako dokument wielokierunkowy i przekrojowy, nastawiony na interwencję i 

kompleksowe rozwiązania w najbardziej problemowych obszarach gminy.
W dalszej części znajdują się odniesienia do innych programów, planów, polityk. Są one przypisane do po-
szczególnych obszarów tematycznych związanych z funkcjonowaniem gminy i realizacją jej zadań własnych.

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - stan realizacji

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ uchwalona została w 2016 r. Wizja gminy zawarta w Strategii zakłada: 
dążenie do stworzenia mieszkańcom szans realizacji planów życiowych i aspiracji zawodowych oraz wolę bu-
dowania zintegrowanej i aktywnej społeczności lokalnej. Stawia także na przyciąganie nowych mieszkańców i 
inwestorów oraz zachowanie i rozwijanie tradycji i historii swego regionu. Dokument ten wyznacza:
• 4 cele strategiczne (w ramach obszarów strategicznych), w tym 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne wraz ze wskaź-

nikami ich monitorowania i pożądanym kierunkiem zmian („wzrost” lub „spadek”);
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• 4 programy (Inwestuj i pracuj w Woźnikach, Solidarna i otwarta społeczność, Mała ojczyzna, Czas na aktyw-
ność), jako podstawowe instrumenty wdrażania Strategii, którym przypisano zestawy przedsięwzięć wdraża-
jących - grupy projektów i zadań o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym.

W tabeli dotyczącej celów strategicznych przedstawiono zmiany w przyjętych wskaźnikach, podając dane za 
rok uchwalenia Strategii.

Zestawienie celów Strategii Rozwoju i wskaźników ich monitorowania

Strategiczne obszary 
formułowania celów Cel strategiczny Wskaźnik 

monitorowania celu 2016 2019 Kier. Zmiany

CELE „WE-
WNĘTRZNE”

PERSPEKTYWY 
DLA ROZWOJU 

C I. Woźniki gminą 
stwarzającą mieszkań-
com szanse realizacji 
planów życiowych i 
aspiracji zawodowych

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym (17 lat i 
więcej)

1723

(6071)

1688

(5943)

NIE

(spadek)

liczba zatrudnionych 1065 1145
TAK

(wzrost)

liczba mieszkańców 9644 9619
NIE

(spadek)
Wskaźnik skolaryzacji

[szk. podstawowa]

[szk. gimnazjalna]

95,66%

88,50%
95,96%

TAK

(wzrost)

WOŹNICKA 
WSPÓLNOTA 

C II. Woźniki gminą 
zintegrowanej i ak-
tywnej społeczności 
lokalnej

Liczba bezrobotnych 296 185
TAK

(spadek)
Liczba (mieszkańców i) 
rodzin wymagających 
wsparcia z opieki społ. 
[gosp. domowych]

(429)

163

(235)

162

TAK

(spadek)

CELE „ZE-
WNĘTRZNE”

MAGNETYCZNE 
WOŹNIKI 

C III. Woźniki gminą 
przyciągającą odwie-
dzających, nowych 
mieszkańców i in-
westorów dzięki ko-
rzystnemu położeniu 
komunikacyjnemu i 
wyjątkowym walorom 
lokalizacyjnym

Liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych 73 80

TAK

(wzrost)

Liczba uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 61 66

TAK

(wzrost)
Liczba podmiotów go-
spodarczych na 1000 
mieszk.

84 90
TAK

(wzrost)

KORZENIE 
ŚLĄSKA 

C IV. Woźniki gminą 
zachowującą i rozwi-
jającą tradycję, kultu-
rę i historię dla regio-
nu Białego Śląska i 
woj. śląskiego 

Frekwencja wyborcza w 
wyborach samorządo-
wych

Nie odno-
-towano

57,79 %
(wybory sa-
morządowe 
2028 r.)

TAK

(powyżej 
średniej)

Liczba organizacji poza-
rządowych 20

29 (dane z 
GUS)
35 (dane z 
referatu pro-
mocji)

TAK

(wzrost)
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Analiza postępów w realizacji Strategii w 2020 r. wskazuje, iż w porównaniu do roku referencyjnego (sporzą-
dzenia strategii):

• dla 9 wskaźników odnotowuje się właściwy kierunek zmian - dotyczy to: wzrostu liczby zatrudnionych, 
wzrostu wskaźnika skolaryzacji, spadku liczby bezrobotnych, spadku liczby rodzin wymagających wspar-
cia, wzrostu liczby podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych, wzrostu liczby uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (ponad podstawowych), wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na 1000 miesz-
kańców,  frekwencji w wyborach samorządowych (powyżej średniej dla kraju i województwa), liczby dzia-
łających organizacji pozarządowych.

• dla 2 wskaźników odnotowano trend wskazujący na wzrost niepokojących zjawisk – dotyczy to: liczby 
mieszkańców (niewielki spadek), liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (ok. 2% spadek) i produkcyj-
nym (podobnie), 

Wykaz przedsięwzięć w ramach programów służących realizacji Strategii Rozwoju (…)

Program Przedsięwzięcia wdrażające

Inwestuj i pracuj 
w Woźnikach

-	Lokalny inkubator przedsiębiorczości
-	Inkubator Produktu lokalnego – zrealizowano przez przedsiębiorcę w ramach środ-

ków pozyskanych z funduszy LGD Brynica to nie granica 
-	Organizacja punktu doradczego dla rolników, przedsiębiorców, stowarzyszeń, osób 

fizycznych w zakresie pozyskiwania środków europejskich  z wykorzystaniem wolnego 
lokalu OSP Kamieńskie Młyny

-	Organizacja Woźnickiego Forum Gospodarczego – zrealizowano w 2019 r., ze 
względu na pandemię organizacja forum  w 2020 r. nie była możliwa

-	Utworzenie Obszaru Strefy Ekonomicznej w Woźnikach, przy obwodnicy – wyko-
nano koncepcję zagospodarowania terenów  (KSSE)

-	Stworzenie oferty mieszkaniowej poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego w 
oparciu o lokalne firmy budowlane;

-	„Nowe kompetencje, nowe możliwości” – rozwój oferty szkolenia dorosłych osób 
poszukujących pracy, bez kwalifikacji, przekwalifikowujących się (zmiana kwa-
lifikacji, pozyskanie nowych kwalifikacji, system zaoczny lub wieczorowy)-  zre-
alizowano staże unijne dla grupy ok. 30 osób z terenu gminy z programu PER-
SPEKTYWY, (dla osób trwale bezrobotnych z umożliwieniem finansowanego 
stażu w różnych instytucjach  samorządowych), w 2020 r. pozyskano dofinan-
sowanie na utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach, pierwsze 
w powiecie lublinieckim centrum  zaktywizuje zawodowo ok. 40 w przeciągu 
najbliższych 2 lat

-	„Dobra szkoła – szerokie możliwości” – wsparcie liceum ogólnokształcącego w za-
kresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców i rozwój wy-
sokiej jakości wieloprofilowego szkolnictwa zawodowego;

Solidarna i otwar-
ta społeczność

-	Lokalny inkubator Organizacji Pozarządowych;
-	 Edukacja regionalna w szkołach podstawowych i gimnazjach - wprowa-

dzono edukację regionalną w szkołach podstawowych na terenie gminy
-	 Wykreowanie stałych form debaty publicznej o kluczowych inwestycjach w 

gminie, w tym poprzez uruchomienie portalu dla mieszkańców Woźnik - stwo-
rzono stałą formę debaty publicznej poprzez uruchomienie profilu  gminy 
na FB oraz poprzez  portal  dedykowany  Budżetowi Obywatelskiemu 
Gminy Woźniki, 

-	Organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla seniorów – organizacja spotkań te-
matycznych (kulturalnych, sportowych, edukacyjnych);
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Program Przedsięwzięcia wdrażające

Mała ojczyzna

- Ścieżka edukacyjno-promocyjna – produkty lokalne, historia Śląska, w tym in-
scenizacja III Powstania Śląskiego oraz promocja Szlaku Lompy – droga św. Jaku-
ba – cyklicznie organizowane są obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
odsłonięto tablicę upamiętniającą Powstańców Śląskich , w ramach inicjatywy 
sołeckiej    zrewitalizowano Aleję  ks. Brzozy w Lubszy, przystąpiono  do opra-
cowania koncepcji szlaków rowerowych na terenie gminy z uwzględnieniem 
szlaku Lompy i drogi św. Jakuba, wzięto aktywny udział - gmina i mieszkańcy 
-  w 2 edycjach konkursu Marka Lokalna organizowanego przez LGD Brynica 
to nie granica

-	Stworzenie planu wycieczek szkolnych po ziemi woźnickiej, 
-	zapoznanie dzieci i młodzieży z historią gminy oraz ofertą turystyczną; -
-	 Stworzenie informatora promującego spędzanie wolnego czasu na terenie gminy i 

prezentującego jej główne atrakcje - zainicjowano publikację broszur CZASOW-
NIK  informujących i promujących spędzanie wolnego czasu na terenie gminy, 
publikacje zostały zawieszono w 2020 r. z powodu pandemii

-	Stworzenie multimodalnego muzeum – prezentującego miejscowe legendy i historię 
wraz ze szczególnymi wydarzeniami z regionu, np. III Powstanie Śląskie;

Czas 
na aktywność

-	Aktywne Woźniki – dokończenie i rozbudowa obiektu sportowego w Kamieńskich 
Młynach (infrastruktura zewnętrzna), stworzenie boisk do siatkówki, tenisa, siłowni 
na wolnym powietrzu, organizowanie zgrupowań drużyn młodzieżowych oraz dodat-
kowych sekcji, zwiększenie współpracy z innymi stowarzyszeniami na terenie gminy 
i poza nią, organizacja cyklicznych imprez promujących zdrowy  tryb życia – rajdy 
rowerowe – w Kamieńskich Młynach powstała siłownia plenerowa, parking, 
trybuny i ogrodzenie. Ponadto  na terenie gminy rozbudowano infrastruktu-
rę sportowo – rekreacyjną, np.: boisko do siatkówki plażowej  przy MGOK w 
Woźnikach, doposażono place zabaw w  Woźnikach (Statek) i na terenie gminy,  
ustawiono  tyrolkę   przy Łanie Skwer,    przebudowano boisko i wymieniono 
nawierzchnię i lampy przy SP w Woźnikach, rozpoczęto budowę sal gimnastycz-
nych przy szkole w Lubszy i Kamienicy,  oddano do użytku  boisko wielofunk-
cyjne przy szkole w Kamienicy, oddano do użytku  teren  parkowo – rekreacyj-
ny po byłych terenach PGR w Woźnikach, podjęto działania zmierzające do 
stworzenia terenu rekreacyjnego w Dyrdach - Sośnicy

-	Budowa ścieżki rowerowej Woźniki – Dyrdy – Zielona, połączenie z Kaletami w 2 
etapach 2018 i 2020 r. - zrealizowano

-	Budowa skateparku „Florianek” - zrealizowano
-	Stworzenie ścieżek zdrowia na terenie gminy, w tum nordic walking;
-	Wykorzystanie potencjału turystyki aktywnej – Dyrdy i Góra Coglowa – bu-

dowa  platformy widokowej – inicjatywa mieszkańców realizowana  w ramach 
Budżetu Obywatelskiego

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do 2022 roku – stan realizacji
Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku, uchwalony został w 2017 r. Jest 
sporządzony na podstawie przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast po 2023 r. 
obowiązywać będą tylko dokumenty sporządzane na podstawie ustawy o rewitalizacji, czyli tzw. gminne pro-
gramy rewitalizacji (GPR’y).
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Program zawiera pogłębioną wieloelementową analizę z naciskiem na zjawiska kryzysowe w sferze społecznej, 
identyfikuje miejsca, obszary i obiekty wymagające interwencji w zakresie środowiskowym, przestrzennym, 
społecznym i infrastrukturalnym oraz określa 2 cele w zakresie rewitalizacji:
• cel 1 (C1): Działania w zakresie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania marginalizacji;
• cel 2 (C2): Realizacja przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni mieszkalnej i usługowej, w tym usług społecznych.
Przyjętym celom przypisano zestaw projektów (podstawowych i pozostałych) służących wdrażaniu Strategii, 
wraz ze źródłem finasowania i czasem realizacji. Spośród wszystkich 18 projektów wskazanych w Programie, 
11 przewidziano na lata 2018 – 2019.

Wykaz planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE CZAS REALIZACJI

Projekty podstawowe

C1, C2
Modernizacja budynku mieszkaniowego na cele prowadzenia Centrum Ak-
tywności Społecznej w Woźnikach, wraz z zagospodarowaniem otoczenia na 
cele ukształtowania przestrzeni publicznej

IV kw.2018-

IV kw. 2019 

C1
Uruchomienie usług społecznych mające na celu zdobycie nowych umiejęt-
ności, kompetencji i poszerzenia wiedzy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu w Woźnikach 

I kw.2020-
IV kw. 2021 

C1 Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach I kw.2020-
IV kw. 2021

C1,C2
Remont zdegradowanego budynku byłego domu nauczyciela w Woźnikach 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na cele utworzenia świetli-
cy środowiskowej

II kw. 2018-

IV kw. 2020

C1, C2 Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu nieużytkowanych i zdegra-
dowanych terenów w Woźnikach

IV kw. 2018-

IV kw. 2020

C1 Tereny przy MGOK w Woźnikach jako miejsce integracji i aktywności społecznej I kw.2021-
IV kw. 2022

C1, C2
Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń budynku przy ul. Koziegłowskiej 
2 w Woźnikach, na potrzeby uruchomienia usług społecznych dla mieszkań-
ców i nowych przedsiębiorców oraz wdrożenie działań integracyjny

III kw. 2018-

II kw. 2019

C1 Uruchomienie placówki wsparcia dziennego w pomieszczeniach budynku przy 
ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach 

IV kw.2019-
IV kw. 2020

C1
Uruchomienie usług społecznych w pomieszczeniach budynku przy ul. Ko-
ziegłowskiej 2 w Woźnikach, dla mieszkańców i nowych przedsiębiorców z 
rewitalizowanego obszaru Woźniki 

IV kw.2019-
IV kw. 2020

Projekty pozostałe

C1 Opieki nad dziećmi do lat 3
IV kw.2018-

IV kw. 2019 
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CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE CZAS REALIZACJI

C1 Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Woźnik – wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

IV kw.2018-

IV kw. 2019

C1
Przygotowanie i wdrożenie oferty szkoleniowo-doradczej, edukacyjnej, a 
także integracyjnej dla mieszkańców obszarów delimitowanych, mającą na 
celu zdobycie nowych umiejętność, kompetencji i poszerzenia wiedzy, a także 
przeciwdziałania wykluczeniu (m.in. kursy, zajęcia)

IV kw.2018-

IV kw. 2019

C1 Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i star-
szych

IV kw.2018-

IV kw. 2019

C1, C2
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu: organizacji okresowych 
jarmarków czy imprez społeczno-kulturalnych, w celu ożywienia integracji i 
wspomożenia działalności lokalnych przedsiębiorców 

I kw. 2019-
III kw. 2020

C1 Poszerzenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych
IV kw.2018-

IV kw. 2019

C1 Poprawa dostępu do rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrud-
nieniu lub powrót do pracy

IV kw.2018-

IV kw. 2019

C1 Pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców Woźnik I kw. 2019-
III kw.2020

C1, C2 Zagospodarowanie terenów prywatnych w Woźnikach w celu ożywienia inte-
gracji i wspomożenia działalności lokalnych przedsiębiorców

IV kw.2018-

IV kw. 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku 
(s. 103 – 104, 113-116).

W 2020 r. zakończono realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1 i nr 5 pn. Modernizacja budynku 
mieszkaniowego na cele prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej w Woźnikach, wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia na cele ukształtowania przestrzeni publicznej oraz Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu 
nieużytkowanych i zdegradowanych terenów w Woźnikach poprzez projekt pt.: Rewitalizacja terenów popege-
erowskich w Gminie Woźniki, (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego 2014 -2020, Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.3. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja terenów zdegradowanych – ZIT); 
Ponadto uzyskano dofinansowanie  na realizacje przedsięwzięć nr 2, 3, 7, 9 i 13. W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020 - Europejski Fundusz społeczny:  
• projekt „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS w Woźnikach” – realizacja przedsięwzięć nr. 2, 3, 7, 9,
• projekt „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach” - realizacja przedsięwzięcia nr 2, 3,   
• projekt „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w gminie Woźniki” – 

realizacja przedsięwzięcia 3, 13.



- 62 - Gmina Woźniki   |   Raport o stanie gminy za rok 2020

Podsumowanie, wnioski

2020 rok ze względu na pandemię był rokiem szczególnym i postawił przed gminą wiele nowych wyzwań oraz 
wymusił zmianę priorytetów stawianych przed samorządem. Działania gminy przekierowano na zapewnienie 
mieszkańcom bezpieczeństwa, ale pomimo to realizowano również zadnia nałożone na gminę ustawą o samo-
rządzie gminnym oraz oczekiwaniami mieszkańców.
Świeże powietrze, duże przestrzenie leśne i obszary rolne - urokliwe miejsca, ciekawe zabytki, urozmaicona 
oferta kulturalna, gwarantują dobrą jakość życia i udany wypoczynek w Gminie Woźniki określanej mianem 
Zielonego Śląska. Lubiących aktywne formy spędzania czasu usatysfakcjonuje możliwość korzystania z atrak-
cyjnych tras rowerowych. Chcący zregenerować siły mogą spróbować wyśmienitej śląskiej kuchni oferowanej 
przez lokalne restauracje oraz skorzystać z wysokiej jakości oferty hotelarskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że 
w 2019 r. widoczne jest odwrócenie trendu spadkowego salda migracji oraz skali ubytku naturalnego. Chociaż 
do kilku lat liczba mieszkańców w mieście Woźniki zmniejsza się, natomiast na terenach wiejskich trend ten 
jest odwrotny. Gmina Woźniki pochwalić się może bowiem bogatą ofertą edukacyjną, dobrą opieką medyczną 
czy dogodnym dostępem do usług handlowych. Ważnym czynnikiem determinującym rozwój potencjału spo-
łecznego i gospodarczego gminy jest także jej położenie w pobliżu uczęszczanych szlaków komunikacyjnych: 
drogi krajowej nr 1 (E75), autostrady A1 z węzłem w Woźnikach, obwodnicy miasta Woźniki (DW 789) oraz 
oddalonego o kilkanaście kilometrów od granic gminy Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w 
Pyrzowicach. Dogodne i szybkie połączenie z lotniskiem czy też większymi miastami: Katowicami, Bytomiem 
czy Tarnowskimi Górami stanowi dodatkowy atut do osiedlania się na terenie gminy bądź to na stałe, bądź 
tymczasowo – rekreacyjnie. Rok 2020 pokazał jak ważna jest rola takich miejsc. 
Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na dochody gminy.  Z roku na rok widać wyraźny wzrost strony 
dochodowej. Przekłada się to na większą elastyczność po stronie wydatków, co z kolei umożliwia realizację 
szerszego zakresu wydatków bieżących oraz przeznaczenia części nadwyżki operacyjnej na zadania inwestycyj-
ne. Należy podkreślić, że dochody majątkowe sukcesywnie wzrastają z roku na rok, co świadczy o dużej pręż-
ności w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Warto przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie 
do lat poprzednich budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką budżetową. A gmina zaciąga korzystne zobowią-
zania na działania inwestycyjne i wykazuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia również w perspektywie 
długofalowej.
W 2020 roku obowiązywały i nadal są aktualne dwa lokalne dokumenty strategiczne (Strategia rozwoju gminy 
Woźniki 2022+, 2016 r. oraz Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Woźniki na lata 2017- 
2026, 2017 r.). Kontynuowano także wdrażanie dokumentów lokalnych o charakterze wieloletnim, uchwalo-
nych przed 2019 r. W celu realizacji dokumentów strategicznych i zadań własnych gminy przeprowadzano 
inwestycje (tzw. zadania twarde) i inicjatywy (tzw. zadania miękkie). Gmina aktywnie wypełniała również 
rolę informacyjną : poprzez stronę internetową, gazetę miejską i facebooka, zamieszczając różnego typu ko-
munikaty i ogłoszenia ważne dla mieszkańców. Władze gminy podejmowały także różne inicjatywy i starania 
w tworzeniu korzystnych warunków dla lokalnego rozwoju gospodarczego. Do takich działań można zaliczyć 
m.in. umarzanie podatków i opłat z powodu wystąpienia na terenie kraju epidemii COVID-19. Występowano 
także o nowe środki lub korzystano ze środków zewnętrznych – krajowych i unijnych (w tym z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Programu Cyfrowa Polska, Rządowego Programu Inwestycji Lo-
kalnych).
Znaczącym zainteresowaniem cieszyło się składanie ofert przez różne organizacje pozarządowe na ogłaszane 
otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. Warto przy tym dodać, że z roku na rok rośnie aktywność 
społeczna obywateli, zarówno tych zrzeszonych w różnych organizacjach czy stowarzyszeniach jak i pozo-
stałych mieszkańców gminy. To dzięki ich pomysłom i licznie oddanym głosom zrealizowano m.in. projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki czy Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
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Podsumowując, inwestycje i inicjatywy podejmowane w 2020 r. służyły społeczności lokalnej i rozwojowi spo-
łeczno-gospodarczemu gminy, z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego oraz z zachowaniem dyscypliny 
finansów publicznych. 
Niniejszy Raport stanowi podstawę przeprowadzenia debaty na sesji Rady Miejskiej w celu przeprowadzenia 
głosowania nad udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Woźnik.
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie gminy Woźniki za 2020 r.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Woźnikach w 2020 r.:

• Uchwała Nr 134/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok

• Uchwała Nr 135/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Mieszkaniowej na 2020 rok

• Uchwała Nr 136/XII/2020Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

• Uchwała Nr 137/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2020 rok

• Uchwała Nr 138/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok

• Uchwała Nr 139/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

• Uchwała Nr 140/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Piasku

• Uchwała Nr 141/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 142/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regula-
minu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł cie-
pła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap IV’’

• Uchwała Nr 143/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Woźnik

• Uchwała Nr 144/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały 
Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 145/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

• Uchwała Nr 146/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Woźniki w 2020 roku

• Uchwała Nr 147/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki, położonych w obrębie Czarny Las

• Uchwała Nr 148/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 
3 lat, położonej  w Woźnikach

• Uchwała Nr 149/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 
3 lat, położonych w obrębie LubszaUchwała Nr 150/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym 
dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, położonej w obrębie Dyrdy
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• Uchwała Nr 151/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 
3 lat, położonych w obrębie Dyrdy

• Uchwała Nr 152/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat

• Uchwała Nr 153/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Woźniki, położo-
nych w miejscowości Psary

• Uchwała Nr 154/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne

• Uchwała Nr 155/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

• Uchwała Nr 156/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza Woźnik

• Uchwała Nr 157/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia 
petycji bez rozpatrzenia

• Uchwała Nr 158/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

• Uchwała Nr 159/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 160/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współ-
pracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Uchwała Nr 161/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z po-
datku od nieruchomości

• Uchwała Nr 162/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap IV”

• Uchwała Nr 163/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały 
Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 164/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
na rok 2020

• Uchwała Nr 165/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Woźnik wotum zaufania

• Uchwała Nr 166/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Woźniki za 2019 r.
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• Uchwała Nr 167/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania  budżetu Gminy Woźniki za 2019 r.

• Uchwała Nr 168/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki, położonej 
w obrębie DyrdyUchwała Nr 169/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na 
czas oznaczony do 3 lat, położonej w obrębie Psary

• Uchwała Nr 170/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kamieńskich Młynach przy ul. Tysiąclecia

• Uchwała Nr 171/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok

• Uchwała Nr 172/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązańUchwała Nr 173/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 164/XIII/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• Uchwała Nr 174/XIV/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: zmia-
ny uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 175/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
na rok 2020

• Uchwała Nr 176/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mzyki przy ul. Słonecznej

• Uchwała Nr 177/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2020/2021

• Uchwała Nr 178/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok

• Uchwała Nr 179/XV/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 180/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
na rok 2020

• Uchwała Nr 181/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia  stano-
wiska w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

• Uchwała Nr 182/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wspólne-
go przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lu-
blinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki 
i przekazania na ten cel Gminie Lubliniec dofinansowania

• Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwale-
nia „Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2028”

• Uchwała Nr 184/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 185/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegó-
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łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Uchwała Nr 186/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne

• Uchwała Nr 187/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia 
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury w Woźnikach

• Uchwała Nr 188/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania 
statutu samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Woźnikach

• Uchwała Nr 189/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 190/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

• Uchwała Nr 191/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania 
nazwy ,,Łany Skwer” nieruchomościom położonym w Woźnikach

• Uchwała Nr 192/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

• Uchwała NR 193/XVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 194/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu na rok 2020

• Uchwała Nr 195/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 257/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Uchwała Nr 196/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

• Uchwała Nr 197/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

• Uchwała Nr 198/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach nieruchomości w dzierżawę

• Uchwała Nr 199/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia 
zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w po-
siadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada 
Miejska w Woźnikach

• Uchwała Nr 200/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021

• Uchwała Nr 201/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych na rok 2021
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• Uchwała NR 202/XVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 203/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany bu-
dżetu na rok 2020

• Uchwała NR 204/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie 
uchylenia Uchwały nr 199/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25  listopada 2020 r. w sprawie 
określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będą-
cych w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzą-
cym jest Rada Miejska w Woźnikach

• Uchwała Nr 205/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Woź-
nikach w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmio-
tem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach

• Uchwała Nr 206/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajem mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 207/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2021

• Uchwała Nr 208/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granicy aglomeracji Woźniki

• Uchwała Nr 209/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granicy aglomeracji Woźniki – Psary

• Uchwała Nr 210/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Woźniki

• Uchwała Nr 211/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

• Uchwała Nr 212/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie 
w Gminie Woźniki na lata 2021 – 2026

• Uchwała Nr 213/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w   sprawie:   zmiany   
uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• Uchwała Nr 214/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany bu-
dżetu na rok 2020

• Uchwała Nr 215/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wydatków, 
które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

• Uchwała NR 216/XVIII/2020 Rady Gminy Woźniki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2021-2027

• Uchwała Nr 217/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gmi-
ny Woźniki na 2021 rok
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie gminy Woźniki za 2020 r.

Wykaz wydanych w 2020 r. Zarządzeń Burmistrza Woźnik .

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.1.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 03.01.2020 roku w sprawie planu finansowe-
go Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2020

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.2.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.3.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 03.01.2020 roku w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.4.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały 
Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.5.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarzą-
dzenia Nr OR.120.141.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 27.08.2019 r. w sprawie określenia zasad stosowania 
monitoringu wizyjnego w zakresie ochrony przed działaniami mogącymi powodować szkody w mieniu oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Woźniki

• ZARZĄDZENIE OR.120.6 2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrz-
nych i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE OR.120.7.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podinspektora 
w Referacie Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miej-
skim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.8.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.9.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansów

• ZARZĄDZENIE OR.120.10.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia nabo-
ru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE OR.120.11.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podinspektora 
w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woź-
nikach

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.12.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.13.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Woźniki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzież w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.14.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz dzieci i młodzie-
ży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.15.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powoła-
nia Komisji Konkursowej do opiniowania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Woźniki w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.16.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.17.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w pla-
nie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 23.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Pro-
gramu pomocy dla najemców mieszkań komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
w spłacie zadłużenia z tytułu zaległego czynszu w formie świadczenia zastępczego

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.19.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarzą-
dzenia Nr OR.120.15.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kon-
kursowej do opiniowania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.20.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.21.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: upoważnie-
nia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.22.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27.01.2020 r. w sprawie rozłożenia na 
raty Panu __________________zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. __________w 
_____________

• ZARZĄDZENIE OR.120.23 .2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządze-
nia OR.120.11.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 stycznia 2020 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyj-
nej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podinspektora w Referacie 
Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.24.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.25.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w pla-
nie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.26.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.27.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności 
wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.28.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie podtrzymy-
wania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.29.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa 
i ochrony ludności w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.30.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.31.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia termi-
nów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składa-
nia dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki

• ZARZĄDZENIE OR.120.32.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regu-
laminu działania „Mobilnego Urzędu” w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.33.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.34.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz integracji europej-
skiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.35.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.36.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie promocji i organi-
zacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.37.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie turystyki i krajo-
znawstwa w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.38.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.39.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.40.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji pro-
jektu zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.41.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadza-
nia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Miasta i Gminy Woźniki w roku 2020

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.42.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.43.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.44.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 
Nr 100/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie z późń. zm.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.45.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
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• ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.46.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadze-
nia zasad promocji Gminy Woźniki

• ZARZADZENIE Nr OR.120.47.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: powołania ko-
misji przetargowej

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.48.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.49.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.50.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21.02.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 
Burmistrza Woźnik nr OR.120.47.2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.51.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.52.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.53.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.54.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad przekazywania dyrektorom placówek oświatowych Gminy Woźniki oraz Dyrektorowi Zespołu Eko-
nomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki informacji o stanie i zmianach w ewidencji 
ludności oraz kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.55.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: powołania ko-
misji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.56.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.57.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia 
samorządowych instytucji kultury

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.59.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarzą-
dzenia Nr OR.120.141.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 27.08.2019 r. w sprawie określenia zasad stosowania 
monitoringu wizyjnego w zakresie ochrony przed działaniami mogącymi powodować szkody w mieniu oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Woźniki

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.60.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
nr KR.120.204.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11.12.2018 w sprawie rozłożenia na raty Pani _____ zaległo-
ści czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. ______ w _______

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.61.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.62.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.63.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.64.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych 
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instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego za 2019 rok. ludności w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.65.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.66.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.67.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany regu-
laminu udzielania przez Gminę Woźniki zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro, ustalanej na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.68.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.69.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.70.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszyst-
kich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.71.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia 
nr KR.120.73.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 07.05.2019 w sprawie rozłożenia na raty Pani _______ zaległo-
ści czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. _______ w _________

• ZARZĄDZENIE Nr KR.120.72.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego w okresie stanu epi-
demii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 z późń. zm.)

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.73.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodo-
wanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.74.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Za-
rządzenia Nr 102/09 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Rady Koleżeńskiej

• Zarządzenie Nr OR.120.75.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.76.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budże-
tu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.77.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w pla-
nie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• Zarządzenie Nr OR.120.78.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od 
realizacji wszystkich planowanych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r., organizowanych lub współor-
ganizowanych oraz finansowanych lub współfinansowanych przez Gminę Woźniki imprez i przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych lub uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i 
lokalnych, w celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia lub życia mieszkańców Gminy Woźniki w występującym 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie epidemii.
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.79.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2019 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.80.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzy-
gnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie 
ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.81.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budże-
tu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.82.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.83.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.63.2020 z dnia 30 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ra-
townictwa i ochrony ludności w 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.84.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia 
zakazu korzystania z boisk oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy Woźniki

• ZARZĄDZENIE OR.120.85.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 12 czerwca 
2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.86.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 07.05.2020r. w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2019r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.87.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.88.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.89.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.90.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11.05.2020 r. w sprawie: wydzielenia z za-
sobu mieszkaniowego gminy lokalu z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny przy ulicy Śliwa 1/5

• ZARZADZENIE NR OR.120.91.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.92.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, zasad publikacji, aktualizacji oraz okresowych przeglą-
dów danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE nr OR 120.93.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.94.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.95.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.96.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.97.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: udzielenia 
pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Psary, z siedzibą w Psarach
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.98.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia 
szczególnego trybu rozliczania zadań publicznych zleconych do realizacji przez Gminę Woźniki organiza-
cjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w okresie obowią-
zywania stanu epidemii

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.99.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.100.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.101.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.102.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowa-
dzenia konkursu na nazwę zrewitalizowanych terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki

• ZARZĄDZENIE OR.120. 103 .2020 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzen-
nej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE OR.120.104.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podinspektora w 
Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120. 105.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawie-
nia raportu o stanie Gminy Woźniki za rok 2019

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.106.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządze-
nia Nr 100/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie z późn. zm.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.107.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania 
Gminnego Biura Spisowego w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.108.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na nazwę zrewitalizowanych terenów popegeerow-
skich w Gminie Woźniki.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.109.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.110.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.111.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia 
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszyst-
kich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.112.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16.06.2020 r. w sprawie: określenia stawek 
czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120. 113.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznacze-
nia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu 
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
28.06.2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.114.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok
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• ZARZĄDZENIE NR OR.120.115.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.116.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.117.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.118.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.119.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie 
nr OR.120.107.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Woźnikach

• ZARZADZENIE NR OR.120.120.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.121.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ustalenia regula-
minu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury i Gminnym 
Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.122.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.123.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.124.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.125.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: organizacji 
pracy Gminnego Biura Spisowego w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.126.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.127.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30.06.2020 r. w sprawie rozłożenia na raty pani 
_______________ zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. __________ w _______________

• ZARZĄDZENIE OR.120.128.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowo-
dowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym 
głosowaniu w dniu 12.07.2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.129.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.130.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.131.2020 Burmistrza WOŹNIK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przekazania 
samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńskich Młynach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.132.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: powołania ko-
misji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.133.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28.07.2020 r. w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr OR.120.127.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30.06.2020 w 
sprawie rozłożenia na raty pani ______________ zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. 
____________ w _____________
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• Zarządzenie Nr OR.120.134.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie odstąpienia od 
realizacji imprez masowych oraz artystycznych lub rozrywkowych planowanych w okresie od 1 sierpnia do 
31 grudnia 2020 r., organizowanych lub współorganizowanych oraz finansowanych lub współfinansowanych 
przez Gminę Woźniki w związku z występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.135.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komi-
sji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Lompy w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.136.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania ko-
misji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woź-
nikach – Ligota Woźnicka

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.137.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania ko-
misji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
w Psarach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.138.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZADZENIE NR OR.120.139.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego W Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR .120.140.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Woźniki w ramach nad-
zoru sprawowanego przez Burmistrza Woźnik.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.120.141.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 07.08.2020 r. W sprawie: wprowadze-
nia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektu: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – 
Lubsza „; umowa nr UDA-RPSL.06.01.00-24-014A/19-00 Dofinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetu VI. Transport Działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.142.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.143.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w pla-
nie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.144.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19.08.2020 r. w sprawie : powołania Komi-
sji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.145.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.146.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.147.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.148.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie Rejestru 
Instytucji Kultury Gminy Woźniki oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.149.2020 Burmistrza Woźniki z dnia 28.08.2020 r. w sprawie: powierzenia sta-
nowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.150.2020 Burmistrza Woźniki z dnia 28.08.2020 r. w sprawie: powierzenia sta-
nowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach
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• ZARZĄDZENIE nr OR.120.151.2020 Burmistrza Woźniki z dnia 31.08.2020 r. w sprawie: powierzenia sta-
nowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach przy ul. Powstańców 7

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.152.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budże-
tu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.153.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.154.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka wy-
łącznie w formie elektronicznej.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.155.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Kamienicy wy-
łącznie w formie elektronicznej.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.156.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy wyłącznie w 
formie elektronicznej.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.157.2020 Burmistrza WOŹNIK z dnia 7 września 2020 r w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 102/09 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Rady Koleżeńskiej ze zm.

• Zarządzenie Nr OR.120.158.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.159.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• Zarządzenie NR OR.120.160.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 września 2020 roku W sprawie: opracowa-
nia materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2021 i projektu uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2021-2027

• ZARZĄDZENIE OR.120. 161 .2020 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ogłosze-
nia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzen-
nej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE OR.120. 162 .2020 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania 
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko inspektora w 
Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.163.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.164.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• Zarządzenie Nr OR.120.165.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• Zarządzenie Nr OR.120.166.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22.09.2020r. w sprawie: powołania Komisji ds. 
realizacji programu odpracowania zadłużenia w ramach Programu pomocy dla najemców mieszkań komu-
nalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w spłacie zadłużenia z tytułu zaległego czyn-
szu w formie świadczenia zastępczego

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.167.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok
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• ZARZĄDZENIE NR OR.120.168.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR Or.120.169 .2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania 
koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informa-
cyjno – komunikacyjnej .

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.170.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 25 września 2020 roku w sprawie: przyję-
cia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki i informacji o kształtowaniu się wie-
loletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.171.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 5 października 2020 r. w spra-
wie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.172.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r

• Zarządzenie Nr OR.120.173.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 5 października 2020 roku w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.174.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 7 października 2020 r. w sprawie: po-
wszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Woźniki

• ZARZĄDZENIE OR.120. 175.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE OR.120.176.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania 
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podin-
spektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.177.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: powo-
łania komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.178.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad 
przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wycho-
wawczego, organizowanego przez Gminę Woźniki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku za-
pewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.179.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13.10.2020r. w sprawie: umorzenia 
_________ zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w __________ przy ____________

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.180.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13.10.2020r. w sprawie: umorzenia 
_________ zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w ________ przy ul. ___________

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.181.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13.10.2020r. w sprawie: umorzenia zaległo-
ści z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w _______ przy ul._________ od dłużnika _________

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.182.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 13.10.2020r. w sprawie: umorzenia 
__________ zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w _______ przy ul. ___________

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.183.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14.10.2020 r. w sprawie opracowania Planu 
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Woźniki oraz zapewnienia ciągłej jego aktualizacji

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.184.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.185.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.186 2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 października 2020r. w sprawie ustalenia 
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w zamian za święto przypadające w sobotę

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.187.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: powo-
łania komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.188.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: powo-
łania komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.189.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: powo-
łania komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE NR KR.120.190.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka w przy-
padku jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE NR KR.120.191.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola w Psarach w przypadku jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.192.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach – Ligota Woźnicka w przy-
padku jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.193.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach w przypadku 
jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.194.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola im. „Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach w przypad-
ku jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.195.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr OR 120.93.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regu-
laminu Pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.196.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27.10.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia 
nr KR.120.73.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 07.05.2019 w sprawie rozłożenia na raty Pani ___________ 
zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. _________________ w _____________

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.197.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.198.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wyzna-
czenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola w Psarach w przypadku jego nieobecności

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.199.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogło-
szenia Konkursu na Kompozycję Hejnału Gminy Woźniki oraz przyjęcia jego Regulaminu

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.200.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.201.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.202.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji pracy zdalnej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.203.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.204.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian budże-
tu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.205.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.206.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia 
projektu budżetu Gminy Woźniki na 2021 rok

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120. 207 .2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyję-
cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2021 – 2027

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.208.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021 rok

• ZARZĄDZENIE Nr OR 120.209.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16.11.2020 r. w sprawie: przygotowania i 
przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Szczupak 2020”

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.210.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Re-
gulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.211.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian bu-
dżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.212.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.213.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.214.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.215.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: powołania 
komisji przetargowej

• ZARZĄDZENIE nr OR.120.216.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany 
zarządzenia nr OR.120.199.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu na Kom-
pozycję Hejnału Gminy Woźniki oraz przyjęcia jego Regulaminu

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.217.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.218.2020 BURMISTRZA MIASTA W WOŹNIKACH z dnia 26 listopada 2020 
r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.219.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• Zarządzenie Nr OR.120.220.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2020 w sprawie: umorzenia zaległości z 
tytułu najmu powierzchni ściany budynku komunalnego pod reklamę przy skrzyżowaniu ul. Koziegłowskiej 
i ul. Dworcowej w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.221.2020 BURMISTRZA MIASTA W WOŹNIKACH z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.222.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian 
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.
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• Zarządzenie Nr OR.120.223.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 04.12.2020 w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w terenie Gminy Woźniki na rok 2021

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.224.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 08.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia re-
gulaminu udzielania przez Gminę Woźniki zamówień o wartości szacunkowej do 130 00000 zł.

• ZARZĄDZENIE NR KR.120.225.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 09.12.2020 roku w sprawie zatwier-
dzenia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2021.

• Zarządzenie Nr OR.120.226.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Komi-
sji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

• Zarządzenie Nr OR.120.227.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.228.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR Or. 120. 229.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Ze-
społu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.230.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
zarządzenia nr OR.120.202.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do rozpatrzenia ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Zarządzenie nr OR.120.231.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Gminy Woźniki

• Zarządzenie Nr OR.120.232.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.233.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochro-
ny ludności w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.234.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.235.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.236.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i krajo-
znawstwa w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.237.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.238.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku
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• Zarządzenie Nr OR.120.239.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.240.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.241.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.242.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.243.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.244.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.245.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Ko-
misji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu na Kompozycję Hejnału Gminy Woźniki

• Zarządzenie Nr OR.120.246.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.227.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 
w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.120.202.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 10 grudnia 2019 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do rozpatrzenia ofert zgłasza-
nych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Zarządzenie Nr OR.120.247.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.228.2020 z dnia 15 grudnia 2020 
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Woźniki

• Zarządzenie Nr OR.120.248.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.229.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie 
ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.249.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.230.2020 z dnia 15 grudnia 2020 
r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzi-
nie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.250.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Woźnik Nr OR.120.231.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.251.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• Zarządzenie nr OR.120.252.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r
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• Zarządzenie Nr OR.120.253.2020 Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.254.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.255.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania przez Gminę Woźniki zamówień o wartości szacunkowej do 130 000,00 zł.

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.256.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.232.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.257.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.233.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochro-
ny ludności w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.258.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.234.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.259.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.235.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.260.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarzą-
dzenia nr OR.120.236.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.261.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.237.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.262.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.238.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.263.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmia-
ny Zarządzenia nr OR.120.239.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłosze-
nia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.264.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.240.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.265.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.241.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym w 2021 roku
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• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.266.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.242.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ochrony i promocji 
zdrowia w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.267.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.243.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

• ZARZĄDZENIE Nr OR.120.268.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr OR.120.244.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku

• Zarządzenie Nr OR.120.269.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30.12.2020r. w sprawie: umorzenia zaległości z 
tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Woźnikach przy ul.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.270.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• Zarządzenie Nr OR.120.271.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Re-
gulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach

• ZA R Z Ą D Z E N I E Nr OR.120.272.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przepro-
wadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.273.2020 BURMISTRZA MIASTA W WOŹNIKACH z dnia 31 grudnia 2020 
r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.274.2020 BURMISTRZA Woźnik z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w 
planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2020 r.

• ZARZĄDZENIE NR OR.120.275.2020 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: usta-
lenia wartości 1m2 gruntu przyjmowanego na majątek Gminy Woźniki na podstawie decyzji administracyj-
nych otrzymanych w latach 2020-2021, dla działek przeznaczonych pod drogi, w sytuacji braku wyceny takiej 
działki w decyzji.
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