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WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Oddaję w Państwa ręce roczny Raport o stanie Gminy Panki za rok 2020 sporządzony 

zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

 Dla wszystkich był to rok mierzenia się z nowymi wyzwaniami: izolacja, różnego rodzaju 

ograniczenia. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej 

rzeczywistości. Jedno z najważniejszych obostrzeń – minimalizacja kontaktów społecznych – 

przyczyniło się do odwołania wszystkich zaplanowanych wydarzeń sportowych i kulturalnych. 

 Te drastyczne decyzje miały jeden najważniejszy cel – chronić naszą społeczność przed 

niewidzialnym, bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Trudności związane z panującą 

pandemią nie wpłynęły znacząco na realizację prowadzonych w gminie inwestycji. 

 Zrealizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze dedykowane do wszystkich 

grup mieszkańców – od najmłodszych po najstarszych. Mimo utrudnień staraliśmy  

się realizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, nie odkładając niczego „na jutro”. 

 Jestem przekonana, że Raport stanowi kompleksowe i rzetelne podsumowanie działań 

Gminy Panki w roku ubiegłym z uwzględnieniem perspektyw na lata następne. 

 Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. 

 Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Panki do lektury 

dokumentu. 

 

 

 

           Urszula Bujak 

        Wójt Gminy Panki 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1 Ogólna charakterystyka Gminy Panki 

 

 Gmina Panki leży w powiecie kłobuckim w województwie śląskim. Panki są ośrodkiem 

administracyjno – usługowym i siedzibą władz gminy. Gmina Panki składa się z dwunastu 

sołectw. Sąsiaduje z Gminami: Krzepice, Opatów, Wręczyca Wielka i Przystajń.  

Ogólna powierzchnia gminy stanowi 54,94 km2.  Jest to gmina typowo rolnicza, prawie 60% 

powierzchni gminy zajmują użytki rolne. Znaczne części powierzchni naszej gminy stanowią 

lasy wchodzące w skład Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.  

 Szczegółową charakterystykę rodzajów użytków gruntowych występujących  

na obszarze gminy oraz ich powierzchnię przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego Powierzchnia w ha 

Grunty rolne 

Użytki rolne 

1 Grunty orne – R 2323 

2 Sady-  S 14 

3 Łąki trwałe – Ł 396 

4 Pastwiska trwałe – Ps 379 

5 Grunty rolne zabudowane – Br 137 

6 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 

Lzr 

1 

7 Grunty pod stawami – Wsr 1 

8 Grunty pod rowami – W 21 

Nieużytki 

9 Nieużytki – N 53 

Grunty leśne 

10 Lasy – Ls 1882 

11 Grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz 7 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

12 Tereny mieszkaniowe – B 77 

13 Tereny przemysłowe – Ba 20 

14 Inne tereny zabudowane – Bi 21 

 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy – Bp 

4 

15 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – Bz 2 

16 Drogi – dr 104 

17 Tereny kolejowe – Tk 32 

18 Inne tereny komunikacyjne – Ti 0 

19 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych – Tp 1 

Grunty pod wodami 

20 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – Wp 9 

21 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws 4 

Tereny różne 

22 Tereny różne – Tr 6 

 Razem: 5494 
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1.2 Insygnia 

 

1.2.1 Herb 

 

 Herb Gminy Panki został określony w Statucie Gminy oraz przyjęty przez Radę Gminy 

Uchwałą NR  XXXIV/261/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia  herbu, flagi, 

baneru i pieczęci Gminy Panki.  

 

 

                
 

 Herb Gminy Panki wyobraża w  żółtym (złotym)  polu tarczy u dołu  meandrującą rzekę 

w barwie błękitnej. Powyżej budowla kuźnicy w barwie czerwonej, z  czarnym kołem wodnym 

w otworze od strony rzeki, z której wyłaniają się  płomienie czerwone (od czoła tarczy).  
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1.2.2 Flaga 

 

 
 

 Flagę Gminy Panki stanowi płat o proporcjach 8:5 (długość do szerokości). Od dołu 1/6 

strefy żółtej, 1/6 strefy błękitnej, 4/6 strefy żółtej. Na niej w centrum element godła herbowego 

w postaci budowli kuźnicy- czerwonej, zwieńczonej  czerwonym płomieniem, z czarnym  

kołem wodnym. 
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1.2.3 Baner 

 

 
 

 Baner Gminy Panki stanowi płat o proporcjach 3:1 (wysokość do szerokości).  

Na nim od dołu 2/6 strefy żółtej, 1/6 strefy błękitnej, 3/6 strefy żółtej. Na niej, ponad strefą  

błękitną, wyobrażenie elementu godła herbowego w postaci budowli kuźnicy - czerwonej, 

zwieńczonej czerwonym płomieniem, z czarnym  kołem wodnym. 
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1.3 Władze Gminy 

 

1.3.1 Organy Gminy 

 Organami Gminy Panki są Rada Gminy Panki i Wójt Gminy. Organem stanowiącym  

i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy Panki, który kieruje 

bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy 

pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników urzędu i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania 

określone przepisami prawa. Funkcję Wójta od dnia 20 listopada 2018 roku pełni  

Urszula Bujak. 

Rada Gminy Panki liczy 15 radnych.  
 

Funkcję Przewodniczącej Rady Gminy kadencji 2018-2023 pełni Katarzyna Gierak, 

Funkcję I Wiceprzewodniczącej Rady pełni Ewa Mirek, funkcję II Wiceprzewodniczącego 

Rady pełni Krzysztof Brzęczek. 
 

Przy Radzie Gminy Panki działają cztery stałe Komisje: 
 

1. Komisja Rewizyjna w skład której wchodzi 4 radnych:  
 

Przewodniczący - Andrzej Blukacz 

Członkowie:  Fryderyk Burzyk, Krzysztof Sroka, Daniel Żerdziński  
 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje między innymi opiniowanie wykonania budżetu 

gminy, występowanie do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy, a także wykonywanie innych zadań zleconych 

przez Radę w zakresie kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy. 
 

2. Komisja Budżetu i Finansów w skład której wchodzi 5 radnych:  

 

Przewodniczący - Cezary Duda 

Członkowie: Włodzimierz Miłkowski, Andrzej Blukacz, Katarzyna Gierak, Damian Wieczorek   
 

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy                              

w zakresie spraw budżetu i finansów, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych 

Komisji przez Radę Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, występowanie 

z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, kontrola 

wykonywania uchwał Rady. 
 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w skład której wchodzi 4 radnych:  

 

Przewodniczący - Maciej Furmanek 

Członkowie: Krzysztof Brzęczek, Bożena Skwara, Ewa Mirek   

 

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy                              

w zakresie spraw oświaty, kultury i sportu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych 

Komisji przez Radę Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, występowanie 

z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, kontrola 

wykonywania uchwał Rady. 
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4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w skład której wchodzi 4 radnych:  

 

Przewodnicząca - Agnieszka Gmyrek-Wąsińska 

Członkowie: Monika Korzonek, Grzegorz Banasiak, Daniel Żerdziński  
 

Do zadań Komisji należy przygotowanie i przedstawienie Radzie opinii zawierającej wniosek 

o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji  wraz z projektem uchwały. 

 

 W roku 2020 Rada Gminy Panki obradowała na 10 sesjach, podczas obrad Rada podjęła  

57 uchwał. 

 Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały zostały zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w terminie 7 dni od dnia podjęcia przekazane do sprawdzenia organom nadzoru  

tj. w zakresie zgodności z prawem do Wojewody Śląskiego, w zakresie finansów do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie. 

Żadna z podjętych przez Radę Gminy uchwał nie została uchylona w całości przez organ 

nadzoru. 

 

W przypadku dwóch uchwał Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające 

nieważność części zapisów tych uchwał: 

 

1. W Uchwale Nr 18.137.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Panki, Wojewoda stwierdził nieważność uchwały w następującej części:  

„Cześć II – Kierunki zagospodarowania – pkt 16: Wytyczne do planów miejscowych,  

w zakresie postanowień: 

 Dla ustalonych granic poszczególnych terenów ustala się tolerancje 50 m:  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się 

uszczegółowienie przebiegu linii rozgraniczających z przekroczeniem ustalonych  

w studium granic terenów maksymalnie o odległość 50 m pod warunkiem zachowania 

ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych i zakazów zabudowy ustalonych  

w studium;  

 Na terenach istniejącej zabudowy oraz zabudowy  ustalonej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne jest zachowanie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania określonych w obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego; 

 Dopuszcza się, uznając za zgodne z ustaleniami studium, utrzymanie dotychczasowego 

przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i zabudowy, także na terenach, na których 

studium przewiduje inną funkcję. 

 

2. W Uchwale Nr 22.162.2020 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Panki, Wojewoda stwierdził nieważność § 3 

uchwały o treści „Niniejsza uchwala była poprzedzona Uchwałą Nr V/26/13/2016 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Panki, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565  

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 
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 Największa liczba podjętych przez Radę Gminy Panki w roku 2020  uchwał dotyczyła 

spraw budżetowych: zmian w budżecie, zmian wieloletniej prognozy finansowej, budżetu na 

rok 2021, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032, emisji obligacji, zatwierdzenia  

sprawozdań finansowych za rok 2019, udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu w roku 2019, zasad oraz wysokości udzielonych dotacji z budżetu gminy 

(dla Powiatu Kłobuckiego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego), ustalenia dopłaty  

do dwóch taryfowych odbiorców usług. 

 

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w roku 2020 uchwały w sprawie: 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych, 

 zwolnień od podatku rolnego, 

 podatku transportowego, 

 zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, 

podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia 

dla inkasentów, 

 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

wysokości stawki tej opłaty, 

 ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. 

 

W zakresie gospodarki mieniem komunalnym podjęto w roku 2020 uchwały: 

 określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 

 uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych 

technologicznie związanych z odbiorem ścieków znajdujących się na terenie Gminy Panki 

na rzecz Związku Międzygminnego d/s Ochrony Wód Panki-Przystajń. 

 

W ramach programów i strategii podjęte zostały w roku 2020 uchwały w sprawach: 

 przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych 

na rok 2021, 

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. 

 

W roku 2020  Rada przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Panki, 

regulującą uprawnienia, obowiązki i zasady pracy organów pomocniczych Gminy oraz sposób 

dokonywania wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

 

W zakresie pomocy społecznej w roku 2020 podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

 

W zakresie ochrony zwierząt przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki  

na rok 2020. 

 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki. 
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W zakresie działań inwestycyjnych Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości. 

 

W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Panki. 

 

 Rada Gminy Panki upoważniła Wójta Gminy do zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Panki. 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PANKI 

Szczegółowy wykaz uchwał  podjętych w 2020 roku przez Radę Gminy Panki: 

L.p. Numer  

uchwały 

Data  

podjęcia 

Tytuł 

1 13.105.2020 13 luty 2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

2 13.106.2020 13 luty 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki  

z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

3 13.107.2020 13 luty 2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Panki za rok 2020 

4 13.108.2020  13 luty 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

przez Gminę Panki 

5 13.109.2020 13 luty 2020  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

6 13.110.2020 13 luty 2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Panki na lata 2020 

7 13.112.2020 13 luty 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki  

z dnia 25 marca 2019  r. w sprawie określenia warunków udzielania 

bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży 

lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

8 14.113.2020 26 luty 2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Staszica w Aleksandrowie 

9 14.114.2020 26 luty 2020 w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Konieczkach poprzez utworzenie podporządkowanej 

jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Aleksandrowie,    o strukturze 

organizacyjnej klas I-III 

10 14.115.2020 26 luty 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

11 15.116.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Panki 

12 15.117.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

13 15.118.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14 15.119.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na 

terenie Gminy Panki oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

15 15.120.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2020 
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16 15.121.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Panki na rok 2020 

17 15.122.2020 1 kwiecień 2020  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

18 15.123.2020 1 kwiecień 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki 

na lata 2020-2032 

19 16.124.2021 4 czerwiec 2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie pasa drogowego 

20 16.125.2020 4 czerwca 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na 

terenie Gminy Panki oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

21 16.126.2020 4 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

22 16.127.2020 4 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki 

na lata 2020-2032 

23 16.128.2020 4 czerwca 2020 w sprawie emisji obligacji Gminy Panki oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

24 16.129.2020 4 czerwca 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny  

w Częstochowie 

25. 16.130.2020 4 czerwca 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

26. 17.131.2020 23 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

27 17.132.2020 23 czerwca 2020 w sprawie dopłaty do dwóch taryfowych grup odbiorców usług 

28 17.133.2020 23 czerwca 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty 

29 17.134.2020 23 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planów Odnowy 

Miejscowości 

30 17.135.2020 23 czerwca 2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 07.046.2011 Rady Gminy Panki 

z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania 

urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odbiorem 

ścieków znajdujących się na terenie Gminy Panki na rzecz 

Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód 

31 18.136.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Panki wotum zaufania 

32 18.137.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki  

33 18.138.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność kierownika  

i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach 

34 18.139.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Panki 

w roku szkolnym 2020/2021 

35 18.40.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.133.2020 Rady Gminy Panki  

z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

wysokości stawki tej opłaty 

36 18.141.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Panki 

37 18.142.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 

38 18.143,2020 27 sierpnia 2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2019 

39 18.144.2020 27 sierpnia 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

40 19.145.2020 13 października 

2020 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

41 19.146.2020 13 października 

2020 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki 

na lata 2020-2032 

42 20.147.2020 3 grudnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 5.46.2019 w sprawie poboru 

łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku 

leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów 

43 20.148.2020 3 grudnia 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

zwolnień podatkowych 

44 20.149.2020 3 grudnia 2020 w sprawie zwolnień od podatku rolnego 

45 20.150.2020 3 grudnia 2020 w sprawie podatku transportowego 

46 20.151.2020 3 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 
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47 20.152.2020 3 grudnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki 

na lata 2020-2032 

48 20.153.2020 3 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 

49 21.154.2020 21 grudnia 2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 

Panki 

50 22.155.2020 30 grudnia 2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy 

Panki, trybu prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji 

oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania 

51 22.156.2020 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

52 22.157.2020 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

53 22.158.2020 30 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

54 22.159.2020 30 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 

2021-2032 

55 22.160.2020 30 grudnia 2020 w sprawie budżetu na rok 2021 

56 22.161.2020 30 grudnia 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki 

57 22.162.2020 30 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Panki 

 

1.4 Urząd Gminy 

 

 Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia  

z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie 

w drodze zawartych porozumień. Funkcję Skarbnika Gminy pełni Agnieszka Balas natomiast 

Sekretarza Gminy Krystyna Kubat.  

 W 2020 roku mając na uwadze sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo 

sanitarne mieszkańców Gminy Panki i pracowników urzędu podjęto działania służące 

zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 a także innych 

wirusów i bakterii. W marcu 2020 roku zdecydowano o czasowym wyłączeniu bezpośredniej 

obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy w Pankach. Wdrożono procedury zwiększające 

bezpieczeństwo petentów: w holu na parterze budynku zorganizowano punkt obsługi petentów 

i ustawiono urnę na korespondencję. Interesanci obsługiwani byli głównie w punkcie obsługi, 

a na teren Urzędu wchodzili tylko w sprawach pilnych przy zachowaniu wytycznych 

sanitarnych. Zmiany nastąpiły także w obradach Sesji Rady Gminy. Sesje odbywały się  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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1.5 Jednostki organizacyjne gminy 

 

1.5.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 

 

Kierownik GOPS: Magdalena Tomczyk 

Dane teleadresowe ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki 

tel. 34 317 – 90 – 34 wew. 43 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach jest jednostką organizacyjną Urzędu 

Gminy w Pankach realizującą zadania pomocy społecznej. GOPS został powołany Uchwałą  

Nr 38/XV/90 Gminnej Rady Narodowej w Pankach z dnia 28 marca 1990 roku w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach. 

 Celem działania GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji  

ze środowiskiem. 

 

1.5.2 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOK i S) 

 

Dyrektor: Stanisław Wrzesiński 

Dane teleadresowe ul. Ogrodowa 11, 42-140 Panki  

tel. 32 364 80 68 

 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach jest jednostką organizacyjną Urzędu 

Gminy w Pankach działającą w formie samorządowej instytucji kultury, której przedmiotem 

działania jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na obszarze Gminy Panki.  

GOK i S utworzony został Uchwałą Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 

2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn.”Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Pankach” i nadania jej statutu. 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji 

i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb 

kulturalnych społeczeństwa. Celem nadrzędnym GOK i S jest pozyskiwanie i przygotowanie 

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 
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1.5.3 Gminna Biblioteka Publiczna 

 

p.o. Dyrektora: Joanna Mazur 

Dane teleadresowe ul. 1 Maja 8/10, 42-140 Panki  

tel. 32 364 88 89 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, podobnie jak szereg innych placówek tego 

typu, powstała na mocy Dekretu o bibliotekach wydanego przez Krajową Radę Narodową  

w dn. 16.04.1946 r.  W roku 2005 Uchwałą NR XXIII/165/05 Rady Gminy Panki z dnia  

30 listopada 2005 roku utworzono samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pankach” i nadano jej statut. 

 

1.6 Jednostki pomocnicze gminy 

 

 Jednostkami pomocniczymi Gminy Panki jest 12 sołectw: Aleksandrów,  

Cyganka-Pacanów, Jaciska, Janiki- Ślusarze, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski – Żerdzina, 

Kostrzyna – Kotary, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec Trzeci. 

 

1.6.1 Realizacja funduszu sołeckiego 

 

 Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone dla 

sołectw. Mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim podejmują decyzje na co je 

wykorzystają. Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące 

poprawie warunków życia mieszkańców. 

 Dla 12 sołectw z terenu Gminy Panki zabezpieczono w budżecie na rok 2020 kwotę  

w wysokości 258 759,50 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego został przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów 

poszczególnych sołectw i przekazany Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz przedsięwzięć wykonanych  

w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. 
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Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku: 

Nazwa 

sołectwa 

Zadania realizowane  

w 2020 roku 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizację zadania 

Łączna wysokość 

środków 

przypadających na 

sołectwo 

Wysokość 

środków 

zrealizowanych 

przez sołectwa 

Aleksandrów 

Materiały do 

malowania budynku 

strażnicy OSP 

 w Aleksandrowie 

3 255,78 zł 

12 925,78 zł 12 797,80 zł 
Wymiana stolarki 

okiennej w OSP 

Aleksandrów 

4 670,00 zł 

Wykonanie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej  

w Aleksandrowie 

5 000,00 zł 

Cyganka-

Pacanów 

Zakup krzewów na 

przepompownię 

ścieków 

933,26 zł 

20 933,26 zł 20 890,00 zł 

Wykonanie 

zadaszenia schodów 

przy OSP Cyganka 

7 050,00 zł 

Montaż lampy 

oświetlenia ulicznego  

w miejscowości 

Pacanów 

 

3 904,00 zł 

Montaż lamp 

oświetlenia ulicznego  

w miejscowości 

Cyganka 

5 246,00 zł 

Wycinka drzewa 

zasłaniającego lampę 

oświetlenia ulicznego  

w miejscowości 

Cyganka 

800,00 zł 

Wykonanie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej 

 w Aleksandrowie 

3 000,00 zł 

Janiki-Ślusarze 

Zakup materiałów do 

remizy kuchni OSP, 

zakup materiałów do 

remontów 

16 860,26 zł 

18 860,26 zł 18 855,70 zł 
Wykonanie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej  

w Aleksandrowie 

2 000,00 zł 

Jaciska 
Renowacja rowów 

przy drodze gminnej 

wraz z przebudową 

15 161,37 zł 15 161,37 zł 15 161,37 zł 
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mostków 

i przepustów 

Kałmuki 
Termomodernizacja 

remizy OSP Kałmuki 
19 063,49 zł 19 063,49 zł 19 063,49 zł 

Kawki 

Zakup rur 

odwadniających 
2 600,00 zł 

17 031,14 zł 17 030,63 zł Modernizacja 

budynku strażnicy  

w Kawkach 

14 431,14 zł 

Konieczki 

Renowacja parkietu 

Sali gimnastycznej  

w Szkole 

Podstawowej  

w Konieczkach 

20 000,00 zł 

24 794,74 zł 17 274,32 zł 

Doposażenie jadalni  

w Szkole 

Podstawowej  

w Konieczkach 

4 794,74 zł 

Koski-Żerdzina 

Montaż oświetlenia 

ulicznego  

w miejscowości 

Żerdzina 

3 444,00 zł 

17 722,14 zł 17 722,14 zł 
Wymiana oświetlenia 

ulicznego  

w miejscowości 

Koski 

14 278,14 zł 

Kostrzyna-

Kotary 

Zakup wyposażenia 

remizy OSP  

w Kostrzynie 

2 793,51 zł 

17 193,73 zł 17 181,53 zł 

Zakup kosiarki 

spalinowej 
2 000,00 zł 

Malowanie Sali  

w remizie OSP 

 w Kostrzynie 

2 100,00 zł 

Wykonanie chodnika 

przy OSP Kostrzyna 
6 158,73 zł 

Malowanie altany, 

ławek na terenie OSP 

Kostrzyna 

3 075,00 zł 

Wykonanie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej  

w Aleksandrowie 

1 000,00 zł 

Zakup tablicy 

informacyjnej 
66,49 zł 

Panki 

Czyszczenie rowów 

na terenie Sołectwa 

Panki 

3 849,11 zł 

40 647,11 zł 40 593,37 zł 

Zakup aparatów 

tlenowych dla OSP 

Panki 

9 836,00 zł 

Zakup materiałów 

niezbędnych do 

montażu boilera  

w remizie OSP Panki 

500,00 zł 

Zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Panki 

3 089,00 zł 
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Oświetlenie ulic na 

terenie Sołectwa 

Panki 

20 000,00 zł 

Zakup elementów 

strojów oraz 

wyposażenia 

kuchennego dla KGW 

Panki 

3 373,00 zł 

Praszczyki 

Położenie płytek przy 

wejściu do OSP 

Praszczyki 

1 750,00 zł 

31 745,39 zł 31 738,68 zł 

Doposażenie kuchni  

w Przedszkolu  

w Praszczykach 

5 000,00 zł 

Zakup ławek  

i stołów na 

wyposażenie altany 

przy OSP Praszczyki 

2 384,00 zł 

Zakup strojów dla 

KGW Praszczyki 
3 532,16 zł 

Zakup urządzeń 

wyposażenia placu 

zabaw  

w miejscowości 

Praszczyki 

4 606,60 zł 

Zakup kostki  

i materiałów do 

utwardzenia podłoża 

pod altanę przy OSP 

Praszczyki 

4 925,88 zł 

Zakup bramek 

piłkarskich na teren 

OSP Praszczyki 

9 546,75 zł 

Zwierzyniec 

Trzeci 

Doposażenie remizy  

i kuchni OSP 

Zwierzyniec Trzeci 

17 681,09 zł 

22 681,09 zł 22 678,25 zł 
Budowa powierzchni 

magazynowej 

zaplecza kuchennego 

w OSP Zwierzyniec 

Trzeci 

5 000,00 zł 

Razem  258 759,50 zł 250 987,28 zł 

  

 Z powyższej tabeli wynika, że w 2020 roku udało się zrealizować 96,99%  

zaplanowanych zadań. 
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Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie 

 

Wykonanie chodnika przy OSP Kostrzyna 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
20 

 

 

Zakup krzewów na przepompownię ścieków 

 

Wykonanie zadaszenia schodów przy OSP Cyganka 
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Altana przy OSP Praszczyki 

 

Termomodernizacja Remizy OSP Kałmuki 
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Koski – wymiana 13sodowych/rtęciowych opraw oświetlenia na nowe typu LED 
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Koski – wymiana 13sodowych/rtęciowych opraw oświetlenia na nowe typu LED 
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Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach 
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Montaż opraw oświetlenia LED i linii oświetleniowej w m. Cyganka 
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2. DEMOGRAFIA 

 

2.1 Mieszkańcy gminy 

 

 W okresie od początku do końca 2020 roku liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy 

Panki zmniejszyła się o 5 osób, przez co na dzień 31grudnia 2020 roku wynosiła 5021 osób, 

w tym – 2563 kobiety i 2458 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 384 osób, a liczba 

mieszkańców – 382 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 – 59 lat) wynosiła 1481 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15 – 64 lat) wynosiła 1706 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 698 osób, a liczba mieszkańców 

370 osób. 

 W 2020 r. w Gminie Panki urodziło się 48 dzieci, w tym 25 dziewczynek  

i 23 chłopców, a zmarło 66 osób, w tym 23 kobiety i 43 mężczyzn. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł  -18 osób. 

W 2020 roku nie odnotowano zgonu niemowląt. 

 Biorąc pod uwagę, że ujemny przyrost naturalny w 2020 roku wynosił – 18, a w ciągu 

roku liczba ludności zmniejszyła się tylko o 5 osób, należy stwierdzić, że na teren gminy 

przybyło 13 osób z powodu zmiany miejsca zamieszkania. 
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 Liczba stałych mieszkańców gminy w 2005 roku przekroczyła 5000 osób i rosła do 2010 

roku kiedy wyniosła 5119 osób. Od 2010 roku następuje powolny spadek liczby ludności.  

Na koniec 2015 roku liczba ludności spadła poniżej 5100 osób i od tego czasu oscyluje 

pomiędzy 5000, a 5100 z wyraźną tendencją spadkową.  

 Spadek liczby ludności Gminy Panki wynika z ujemnego przyrostu naturalnego jaki 

obserwujemy od 2011 roku, a w 2020 roku również z powodu licznych zachorowań i powikłań 

związanych z występującą w kraju pandemią Covid 19. 

 Na początku 2020 roku szacowano, że 81 osób było zagrożonych ubóstwem, zaś pod 

koniec 2020 roku szacowano tą grupę na 78 osób.  

 Przyczyną spadku jest stabilizacja sytuacji na rynku pracy w Polsce i wprowadzone 

programy pomocy dla rodzin np. 500+  

 

2.2 Sprawy administracyjne 

 

 W 2020 roku w Urzędzie Gminy Panki wydano 260 nowych dowodów osobistych. 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w 2020 roku  wynosił 23 dni. 

 W tym czasie zarejestrowano 255 zdarzeń meldunkowych tj. zameldowań na pobyt stały 

lub na pobyt czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego. 

 Dużą grupę migracyjną stanowią obywatele Ukrainy zatrudnieni przez lokalnych 

pracodawców. Na koniec 2020 roku w Gminie Panki było zameldowanych na pobyt czasowy 

57 takich osób. 

 

2.3 Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 

 Urząd Stanu Cywilnego w Pankach w 2020 roku sporządził 65 aktów, w tym 5 aktów 

urodzenia, 38 aktów zgonu i 22 akty małżeństwa. Łącznie w 2020 roku udzielono 18 ślubów 

konkordatowych, 2 śluby cywilne i dokonano 2 transkrypcji zagranicznych aktów 

małżeństwa, wydano16 zaświadczeń do ślubu konkordatowego. 

 W 2020 roku wprowadzono do systemu BUSC łącznie 537 aktów i wydano 525 

odpisów aktów stanu cywilnego, naniesiono 57 wzmianek na marginesach aktów stanu 

cywilnego i dodano 226 przypisków przy tych aktach. 

 Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w 2020 roku 14 par małżeńskich, 

natomiast jubileusz 60 –lecia obchodziły 3 pary małżeńskie. Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wręczone jubilatom 

wraz z pamiątkowymi dokumentami i drobnymi upominkami. 

2.4 Przedsiębiorcy 

 

 Zgodnie z Centralną Ewidencja i Informacją Działalności Gospodarczej w Gminie 

Panki na dzień 31.12. 2020 r. zarejestrowanych jest 297 podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą.  

 W 2020 roku wpisano do ewidencji 30 nowych przedsiębiorców natomiast 

wyrejestrowano 14 podmiotów, a 16 zawiesiło działalność gospodarczą. Pojawienie się SARS- 

CoV-2 spowodowało, że wiele podmiotów gospodarczych znalazło się na skraju utraty 

możliwości prowadzenia działalności. Wprowadzone ograniczenia spowodowały utratę  
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płynności finansowej przedsiębiorców. Najbardziej odczuła to działalność związana  

z rozrywką, kulturą i usługami gastronomicznymi. Pomimo trudnej sytuacji nie odnotowano 

znacznej liczby podmiotów, którzy by zawiesili działalność lub zlikwidowali firmy. 

 

 Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  

i średnie przedsiębiorstwa. Do największych i najwięcej zatrudniających pracowników 

zaliczamy: 

 

1. PSO „Maskpol” Sp. z o. o.  w Konieczkach 

2. Producent Obuwia QUATTRO Sp. z o. o, Sp. k w Praszczykach 

3. Zakład Masarski  M. E. Jędrycha w Konieczkach 

4. Ekomex Pilśniak Sp. z o. o  w Pankach 

5. Galeria Mebli Stollido L. i S. Kulejewscy w Pankach 

 

Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych  w podziale na  sekcje: 

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 54 

Sekcja F - BUDOWNICTWO 86 

Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW      

                 SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE          
92 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 15 

Sekcja I -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI  

                 GASTRONOMICZNYMI 
5 

Sekcja J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 7 

Sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 

Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHMICZNA 21 

Sekcja N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA  

                  I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 
8 

Sekcja P - EDUKACJA 5 

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 6 

Sekcja R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 

Sekcja S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23 

OGÓŁEM 332 

  

 Liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu do lat ubiegłych wykazuje trwałą 

tendencję wzrostową. Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych zajmująca się działalnością 

związaną z handlem i usługami w budownictwie. Niezbędne jest tworzenie korzystnych 

warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
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3. BUDŻET GMINY 
 

 Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2020 r. Uchwałą Nr 12.103.2019  

z dnia 16 grudnia 2019 r. w następujących kwotach: 

Dochody 25 322 646,00 

Wydatki 27 598 860,26 

Przychody 3 215 865,87 

Rozchody 939 651,61 

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany. Konieczność dokonywania 

zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki różnych decyzji 

finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu zabezpieczenia 

środków na inwestycje. 

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2020 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał 

Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2020 roku kształtował się i został 

zrealizowany następująco: 

Dochody budżetowe 

na plan 27 177 645,12 

wykonano 27 873 860,87 

Wydatki budżetowe 

na plan 29 137 031,69 

wykonano 26 815 779,72 

PRZYCHODY 

na plan 2 999 038,18 

wykonano 3 587 820,27 

ROZCHODY 

na plan 1 039 651,61 

wykonano 929 631,36 
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Wykres 1. Zestawienie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w 2020 roku 

Wykres 2. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2020 roku 

 

W 2020 roku dochody bieżące wyniosły 24 264 512,51 zł. w tym: 

 z tytułu subwencji-   5 101 824,00 zł., 

 z tytułu dotacji- 7 566 943,05 zł., 

 z tytułu dochodów własnych- 11 595 745,46 zł. 
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Wykres 3. Dochody bieżące w 2020 roku 

 

Natomiast dochody majątkowe wyniosły 3 609 348,36 zł, w tym: 

 środki na inwestycje pozyskane ze źródeł zewnętrznych- 2 950 750,58 zł; 

 dotacje na inwestycje- 601 057,78 zł; 

 wpływy ze sprzedaży majątku- 57 540,00 zł. 

 

 

Wykres 4. Dochody majątkowe w 2020 roku 
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Tabela 1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 

realizacji 

Łączne 

planowane 

nakłady 

finansowe 

Poniesione nakłady 

Dotychczasowe 

nakłady 
2020 

Razem 

wydatki 
Realizacja 

I 
Przedsięwzięcia finansowane  

z środków unijnych  (wydatki 

bieżące) 

      

1 

Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego-

"Nowoczesne działania kluczem 

do sukcesu" -Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego  

i średniego-"Nowoczesne 
działania kluczem do sukcesu" 

2019-2021 267 526,12 196 197,87 40 352,47 236 550,34 73,34% 

2 

Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego- 

"Przez eksperyment do wiedzy" - 
Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego- 

"Przez eksperyment do wiedzy" 

2019-2021 255 012,69 201 324,23 48 429,79 249 754,02 78,95% 

  RAZEM  522 538,81 397 522,10 88 782,26 486 304,36 76,08% 

II 
Przedsięwzięcia finansowane  

z środków unijnych (wydatki 

majątkowe) 

      

1 

Budowa instalacji fotowoltaicznej 

dla budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Panki - 

Budowa instalacji fotowoltaicznej 

dla budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Panki 

2019-2021 463 892,50 48 892,50  48 892,50 10,54% 

2 

Budowa ujęcia wody pitnej wraz 

z SUW w Koskach  
nr ewid.dz.114 - Budowa ujęcia 

wody pitnej wraz z SUW  

w Koskach nr ewid.dz.114 

2022-2024 4 800 000,00    0,00% 

3 

Budowa ujęcia wody pitnej wraz 
z stacją uzdatniania wody (SUW)-

ul. Dworcowa Panki oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Koniecki - etap I 

- Budowa ujęcia wody pitnej wraz  

z stacją uzdatniania wody (SUW)-

ul. Dworcowa Panki  oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej  

w m. Konieczki-etap I 
 

 

 
 

2016-2021 4 064 657,89 89 200,00 22 140,00 111 340,00 2,19% 
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4 

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Panki- etap II - 

Termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy Panki- etap II 

2020-2021 600 150,00 28 827,26 28 827,26 57 654,52 4,80% 

  RAZEM  9 928 700,39 166 919,76 50 967,26 217 887,02 1,68% 

III 
Przedsięwzięcia finansowane  

z środków krajowych (wydatki 

bieżące) 

      

1 

Sporządzenie Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Panki - Sporządzenie 
Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Panki 

2016-2020 43 000,00 12 800,00  12 800,00 29,77% 

  RAZEM  43 000,00 12 800,00  12 800,00 29,77% 

IV 
Przedsięwzięcia finansowane  

z środków krajowych  (wydatki 

majątkowe) 

      

1 

Budowa sieci wodociągowej  
z przejściem pod rzeką Pankówką 

w miejscowości Panki  

ul. Wspólna, Gmina Panki - 
Budowa sieci wodociągowej  

z przejściem pod rzeką Pankówką  

w m. Panki ul. Wspólna, Gmina 
Panki 

2019-2020 65 913,00 65 913,00 51 768,00 117 681,00 100,00% 

2 

Budowa drogi nr 693016S  

w Praszczykach w Gminie Panki 
wraz z budową oświetlenia - 

Przebudowa drogi nr 693016S  

w Praszczykach w Gminie Panki 
wraz z budową oświetlenia 

2019-2020 605 000,00 600 662,79 595 662,79 1 196 325,58 99,28% 

3 

Przebudowa drogi nr 693023S  

ul. Dworcowa w Pankach - 

Przebudowa drogi nr 693023S  
ul. Dworcowa w Pankach 

2019-2020 2 638 500,00 2 635 923,84 2 627 423,84 5 263 347,68 99,90% 

4 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej  
w m. Praszczyki, Kałmuki - 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej  

w m. Praszczyki, Kałmuki 

2018-2020 340 000,00 289 066,49 256 766,49 545 832,98 85,02% 

5 

Przebudowa budynku 

gospodarczego Urzędu Gminy 

Panki - Przebudowa budynku 
gospodarczego Urzędu Gminy 

Panki 

2020-2021 20 000,00 6 000,01 6 000,01 12 000,02 30,00% 

6 
Oświetlenie ulic na terenie 

Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic 
na terenie Sołectwa Panki 

2019-2020 103 817,60 28 816,80 19 999,80 48 816,60 27,76% 

  RAZEM  3 773 230,60 3 626 382,93 3 557 620,93 7 184 003,86 96,11% 
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Tabela 2. Kredyty i pożyczki 
 

Rodzaj zobowiązania 

 

Zobowiązania 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Budowa Sali gimnastycznej w Pankach 
przy ul. Ogrodowej” (BOŚ - Umowa Nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150 z dn. 30.08.2010) -  

na kwotę 2 435 000,00 zł 

59 400,00 

Termin spłaty 20.02.2021 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Poprawa infrastruktury turystycznej  

w Gminach Panki i Przystajń” (BOŚ - Umowa Nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159 z dn. 30.09.2010) -  
na kwotę 294 790,93 zł 

7 190,93 

Termin spłaty 20.02.2021 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n „Wymiana wodociągu ul. Krótka  

w Pankach” (BS Kłobuck - Umowa Nr 2012/2746 z dn.06.07.2012) - na kwotę 108 000,00 zł 
11 368,00 

Termin spłaty 31.12.2021 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach  

(BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 300 000,00 zł 
52 500,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja 

w Pankach  (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) -  
na kwotę 155 000,00 zł 

27 125,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza  
w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) -  

na kwotę 262 529,66 zł 

42 075,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Pożyczka WFOŚ i GW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna  

w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚ i GW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - 
na kwotę 615 514,00 zł 

193 777,00 

Termin spłaty 15.01.2025 

Pożyczka WFOŚ i GW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna  
w miejscowości Cyganka" (WFOŚ i GW, Umowa  nr 112/2015/335/OW/ot-st/P z dn.19.07.2007 r.) -  

na kwotę 424 651,68 zł 

148 628,09 

Termin spłaty 31.05.2021 
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Pożyczka WFOŚ i GW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚ i GW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) -  

na kwotę 1 390 107,26 zł 

1 390 107,26 

Termin spłaty 15.12.2028 

Pożyczka WFOŚ i GW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła 

w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚ i GW, Umowa Nr 
294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł 

585 500,00 

Termin spłaty 30.06.2023 

Emisja obligacji - Seria "C14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - 
PKO BP - na kwotę 400 000,00 zł 

400 000,00 

Termin spłaty 25.11.2021 

Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 

- PKO BP -  na kwotę 500 000,00 zł 
500 000,00 

Termin spłaty 25.11.2022 

Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -

PKO BP - na kwotę 400 000,00 zł 
400 000,00 

Termin spłaty 25.11.2023 

Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z dn. 07.09.2018 - PKO BP - na kwotę 250 000,00 zł 
250 000,00 

Termin spłaty 25.11.2023 

Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z dn. 07.09.2018 -PKO BP - na kwotę 450 000,00 zł 
450 000,00 

Termin spłaty 25.11.2024 

Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  
z dn. 07.09.2018 -PKO BP - na kwotę 475 000,00 zł 

475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2025 

Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z dn. 07.09.2018 -PKO BP - na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2026 

Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z dn. 07.09.2018 -PKO BP - na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2027 

Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z dn. 07.09.2018 -PKO BP - na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2028 

Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 

NWAI Dom Maklerski - na kwotę 200 000,00 zł 
200 000,00 
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Termin spłaty 20.11.2024 

Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 

NWAI Dom Maklerski - na kwotę 200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2025 

Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 
NWAI Dom Maklerski - na kwotę 200 000,00 zł 

200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2026 

Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 

NWAI Dom Maklerski - na kwotę 200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2027 

Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 

NWAI Dom Maklerski - na kwotę 200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2028 

Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - 
NWAI Dom Maklerski - na kwotę 1 000 000,00 zł 

1 000 000,00 

Termin spłaty 20.11.2029 

Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - 
PKO BP SA - na kwotę 895 000,00 zł 

895 000,00 

Termin spłaty 25.11.2030 

Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - 
PKO BP SA - na kwotę 700 000,00 zł 

700 000,00 

Termin spłaty 25.11.2031 

Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - 
PKO BP SA - na kwotę 700 000,00 zł 

700 000,00 

Termin spłaty 25.11.2032 

Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - 

PKO BP SA - na kwotę 365 000,00 zł 
365 000,00 

Termin spłaty 25.11.2032 

RAZEM 11 077 671,28 
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Wykres 5. Zobowiązania w 2020 roku 

 

 

3.1 Podatki 

 

Zestawienie stawek gminnych/maksymalnych za 2020 rok 

 

PODATEK ROLNY: 

 

Cena 1q żyta - 45.00 zł. (stawka maksymalna: 58.46 zł.) 

Przeliczniki za hap gospodarstwa - 2.5 q żyta (stawka maksymalna: 2.5 q żyta) 

Stawka za hap gospodarstwa - 112.500 zł. (stawka maksymalna: 146.150 zł.) 

Przelicznik za ha użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 5.0 q żyta  

(stawka maksymalna: 5.0 q żyta) 

Stawka za ha użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 225.000 zł.  

(stawka maksymalna: 292.300 zł.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu 
kredytów    ; 1,80%

z tytułu 
pożyczek; 20,93%

z tytułu 
obligacji; 77,27%

ZOBOWIĄZANIA
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

STAWKI PODATKU ZA M2 POWIERZCHNI W BUDYNKACH 

Nazwa  Stawka uchwalona Stawka maksymalna Jednostka miary 

mieszkalna  0.65 0.81 m2 

pod obrót materiałem 

siewnym  

10.59 11.18 m2 

pod działalność 

gospodarcza 

18.50 23.90 m2 

pozostała na prowadzenie 

działalności pożytku 

publicznego 

5.00 8.05 m2 

zajętych na świadczenia 

zdrowotne 

4.70 4.87 m2 

Pozostała powierzchnia 

budynków 

5.00 8.05 m2 

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOSCI ZA GRUNTY 

Nazwa Stawka 

uchwalona 

Stawka 

maksymalna 

jednostka 

miary 

grunt pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi lub płynącymi 

jezior i zbiorników 

sztucznych 

4.54 4.80 ha 

inny grunt (opodatkowany)  0.25 0.50 m2 

z działalnością 

gospodarczą (ogólnie) 

0.80 0.95 m2 

Zestawienie stawek gminnych/maksymalnych za 2020 rok 

grunt niezabudowany 

objęty obszarem 

rewitalizacji 

2.98 3.15 m2 

STAWKI PODATKU OD BUDOWLI - PROCENT WARTOSCI 

Nazwa  Stawka uchwalona Stawka maksymalna Maksymalna jednostka 

miary 

opodatkowana 2.00  2.00 % wartości 
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PODATEK LEŚNY 

 

Cena m3 drewna - 194.24 zł. (stawka maksymalna: 194.24 zł.) 

Przelicznik za 1 ha - 0.220 m3 drewna (stawka maksymalna: 0.220 m3 drewna) 

Wyliczona opłata za 1 ha - 42.7328 zł. (stawka maksymalna: 42.7328 zł.) 

Wiek lasu zwolnionego z podatku - do - 40 lat (stawka maksymalna: 40 lat) 

 

Wpływy z podatków na dzień 31.12.2020 r.  

 

Podatek od nieruchomości os. fizyczne:        847 464,18 zł. 

Podatek rolny os. fizyczne:                            139 232,15 zł. 

Podatek leśny os. fizyczne:                              13 842,00 zł. 

Podatek od śr. transportu os. fizyczne:            30 170,20 zł. 

Podatek od nieruchomości os. prawne:      1 746 314,55 zł. 

Podatek rolny os. prawne:                                 1 819,00 zł. 

Podatek leśny os. prawne:                               53 350,00 zł. 

Podatek od śr. transportu os. prawne:           469 720,00 zł. 

Rys. Wpływy z podatków stan na dzień 31.12.2020 r. 
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Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r.  

 

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego os. fizyczne:    

92 319,75 zł. 
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego os. prawne: 

51 676,89 zł.      
Zaległości z tytułu podatku od śr. transportu os. fizyczne: 0,00 zł.     

Zaległości z tytułu podatku od śr. transportu os. prawne:   0,00 zł.     

Rys. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r. 

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Panki obejmuje prawa 

majątkowe należące do Gminy Panki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  

Układ informacji jest zgodny z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm. ) oraz art. 43 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.). 

 

4.1 Mienie komunalne – grunty  

 

 Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest ustawa z dnia 10 maja 1990 r. 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych 

(Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.), a także ustawa z dnia 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 

ze zm.), oraz  inne zdarzenia prawne, umowy cywilne – wykup, tj. nabycie nieruchomości 

dokonywane celem realizacji zadań inwestycyjnych gminy wynikające z zapisów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Źródłem pozyskiwania nieruchomości na 

mienie są umowy cywilno-prawne przejęcia gruntów pod drogi oraz na podstawie art. 98 ust. 1  
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ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa, że działki gruntu wydzielane pod drogi 

gminne publiczne wskutek podziału na wniosek strony, przechodzą z mocy prawa na własność 

gminy za odszkodowaniem. 

 Łączna powierzchnia gruntów, którymi dysponuje Gmina Panki, według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. wynosi  86,6323 ha. W stosunku do stanu roku poprzedniego nastąpił 

przybytek powierzchni o 7,3189  ha. 

 

Wobec powyższego struktura własności przedstawia się następująco: 

grunty pod szkołami i przedszkolami stanowią - 3,3450 ha 

grunty pod ośrodkami sportu stanowią – 2,8816 ha 

grunty pod strażnicami OSP stanowią – 3,3763 ha 

pozostałe  grunty stanowią – 75,8416 ha 

 

Szczegółową informację o sposobie zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia 

poniższa tabela: 

 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2020* 

(w/g stanu własności na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

 

 

 

Wyszczegól

nienie 

 

Stan mienia komunalnego 

 

Planowa

ne 

zwięk 

szenie, 

zmniej 

szenie 

stanu  

w roku 

budżeto

wym 

Sposób zagospodarowania 

W 

bezpo 

średnim 

zarzą 

dzie 

gminy 

 

W trwa 

łym 

zarzą 

dzie 

 

Dzierża

wa, 

najem, 

leasing 

 

Wieczy

ste 

użytko

wanie 

Inne 

formy 

(umowy 

użycze 

nia) 

 

Ogółem 

Stan na 

2019 r. 

Stan na 

2021 r. 

(planowa

ny) 

Stan na                  

31.12. 

2020 r. 

GRUNTY 

OGÓŁEM 

[ha]                     

w tym 

79,3134    82,8497 86,6323 3,7826 

(zm.) 

63,5001 3,3450 9,4139 1,0213 9,3520 86,6323 

Rolne 23,3602 18,3808 23,3602 4,9794 

(zm.) 

10,5073 - 7,6768 - 5,1761 23,3602 

Tereny 

budowlane 

2,3658 2,2634 2,2464 0,0170 

(zw.) 

1,0093 - 1,2371 - - 2,2464 

Tereny 

rekreacyjne 

0,5000 0,5000 0,5000 - - - 0,5000 - - 0,5000 

Pozostałe 51,8130 60,4311 59,2513 1,1798 

(zw.) 

51,9787 3,3450 - 1,0213 2,9063 59,2513 

Lasy 1,2744 1,2744 1,2744 - 0,0048  - - - 1,2696 1,2744 

 

* Wartości podane w hektarach [ha]. 
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4.2 Posiadanie 

 

Struktura własności gruntów leżących w obrębie Gminy Panki przedstawia poniższa tabela: 
L.P. Wyszczególnienie Powierzchnia 

1 Grunty Skarbu Państwa 
 

2,7891 ha 
 

2 Grunty prywatne (dzierżawa od Parafii Panki) 0,4002 ha 
3 Grunty komunalne 86,6323 ha 

Ogółem 89,5227 ha 

 

4.3 Prawa rzeczowe 

 

4.3.1. Użytkowanie wieczyste 

 

 Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. w użytkowaniu wieczystym są grunty  

o łącznej powierzchni 1,0213 ha użytkowane przez dwie osoby prawne. W  okresie od dnia 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie oddano w użytkowanie żadnych dodatkowych gruntów 

gminnych i nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo 

własności. 

 

4.3.2 Trwały zarząd 

 

 Według stanu na dzień 31.12.2020 r. jednostkom organizacyjnym gminy w trwały 

zarząd przekazano grunty o łącznej powierzchni 3,3450 ha, w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły zmiany. 

 

 4.3.3 Użyczenia i dzierżawy 

 

 Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. Gmina Panki przekazała w użyczenie 

nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8471 ha (strażnice OSP i GOKiS Panki). Umowa 

użyczenia z Gminną Biblioteką Publiczną w Pankach, której przedmiotem była działka  

nr 413/13 o pow. 0,5939 ha, położona w obrębie Panki, została rozwiązana z dniem  

31.12.2019 r.  

 Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. Gmina przekazała w dzierżawę grunty 

o łącznej powierzchni 9,4139 ha. 
 

4.3.4 Ograniczone prawa własności gminy 

 

Gmina Panki nie ustanowiła ograniczonych praw własności w 2020 r. 

 

4.4 Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan 

mienia 

 

 Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego 

wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, roszczeniami wynikającymi  ze stosunku  

najmu lub dzierżawy, ze  stwierdzeniem nabycia innych praw, z wpisami w księdze wieczystej,  



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
43 

 

 

a ponadto na przygotowaniu opracowań  geodezyjno – prawnych i projektowych, oraz 

dokonywanie podziałów nieruchomości.              

 

W 2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego przedstawiały się 

następująco: 
 

• zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2020 r.: 

Aktualne działania gminy w przedmiocie nabywania gruntów w 2020 r. przedstawiały się 

następująco: 

 

1. Nabyto z mocy prawa prawo własności nieruchomości  na rzecz Gminy Panki, zgodnie  

z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:  

 działki: nr 312/3 o pow. 0,0050 ha, nr 312/4  pow. 0,0183 ha obręb Zwierzyniec Trzeci, 

decyzja nr ZBI.6831.16.1.2019/2020.AA z dnia 30.03.2020 r.  - pod poszerzenie drogi 

gminnej, 

 działka nr 312/6 o pow. 0,0778 ha, obręb Zwierzyniec Trzeci, decyzja  

nr ZBI.6831.17.1.2019/2020.AA z dnia 30.03.2020 r. - pod poszerzenie drogi gminnej, 

 -działka nr 284/63 o pow. 0,1297 ha, obręb Cyganka, decyzja nr ZBI.6831.12.1.2020.AA  

z dnia 5.10.2020 r. - droga gminna, 

 działka nr 281/14 o pow. 0,5779 ha, obręb Cyganka, decyzja nr ZBI.6831.20.1.2020.AA  

z dnia 5.10.2020 r. - droga gminna, 

 działka nr 284/55 o pow. 0,3844 ha, obręb Cyganka, decyzja nr ZBI.6831.8.1.2020.AA  

z dnia 5.10.2020 r. - droga gminna, 

 działka nr 265/4 o pow. 0,0007 ha, obręb Praszczyki, decyzja nr ZBI.6831.17.1.2020.AA 

z dnia 20.07.2020 r.  - poszerzenie drogi gminnej. 

 

2. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji - decyzji Wojewody Śląskiego, 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących: 

 działki: nr 66/2 o pow. 0,0366 ha, nr 66/3 o pow. 0,0230 ha, nr 108/2 o pow. 0,0164 ha, 

nr 108/3 o pow. 0,0269 ha, nr 234/3 o pow. 0,0060 ha, nr 234/4 o pow. 0,0032 ha, nr 234/5 

o pow. 0,0177 ha, obręb Panki, decyzja nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020,  

 działka nr 73 o pow. 0,3601 ha, obręb Żerdzina, decyzja nr NWXV.7532.1.501.2017 

z dnia 28.05.2020,  

 działki: nr 77 o pow. 0,0811 ha, nr 79 o pow. 0,2099 ha, nr 80 o pow. 0,0361 ha, nr 81  

o pow. 0,0537 ha obręb Kawki, dz. nr 135/2 o pow 1,0298 ha, nr 136 o pow. 0,3642 ha,  

nr 140 o pow. 0,0264 ha, nr 185 o pow. 0,4656 ha,  nr 187 o pow. 0,1253 ha, nr 227  

o pow. 0,5814 ha, decyzja nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020,  

 działka nr 411 o pow. 1,0601 ha, obręb Zwierzyniec Trzeci, decyzja 

nr NWXVa.7532.587.2018 z dnia 18.11.2020,  

 działki: nr 393 o pow. 0,1048 ha, nr 394 o pow. 0,1813 ha, nr 397 o pow. 0,2958 ha, nr 398 

o pow. 0,1044 ha, nr 399 o pow. 0,1303 ha, nr 400 o pow. 0,0353 ha, nr 403  

o pow. 0,7719 ha, nr 405 o pow. 0,0972 ha, obręb Konieczki,  obręb Konieczki, decyzja 

nr NWXV.7510.1.111.2014, księga wieczysta nr CZ2C/00047075/6 (SP) 
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• zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2020 r.: 

 

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kawkach nr 1/2 położonego na działkach 

o nr ewid. 167/2 o pow. 0,0599 ha, nr 168/4 o pow. 0,0595 ha, wraz z udziałem w gruncie 

(własność Gminy Panki w 4055/10000 cz.). 

 

Przewidywane zmiany stanu mienia komunalnego w 2021 r. 
 

• zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2021 r: 

 

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Praszczykach nr 1, oznaczonej działką 

o nr ewid. 498/4 o pow. 0,1258 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy. 

2. Sprzedaż działki nr 498/5,  o pow. 0,0814 ha, położonej w obrębie Praszczyki, gmina Panki. 

3. Sprzedaż działki nr 103, o pow. 0,7357 ha, położonej w obrębie Kawki, gmina Panki. 

4. Sprzedaż wydzielonej części działki nr 246/8, położonej w obrębie Panki, przy ul. Staszica 

w  Pankach. 

5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Aleksandrowie nr 13, oznaczonej 

działką o nr ewid. 56/1 o pow. 0,1397 ha.  

6. Sprzedaż gruntów rolnych położonych w obrębie Kałmuki - 214 o pow. 0,3600 ha, 215 

o pow. 0,3536 ha, 219 o pow. 0,2171 ha, 220 o pow. 0,2547 ha, 226/1 o pow. 0,1125 ha, 

233 o pow. 0,2467 ha, 235 o pow. 0,2413 ha, 236 o pow. 0,2367 ha, 240 o pow. 0,3568 ha,  

285 o pow. 0,1796 ha, 286 o pow. 0,3584 ha, 291 o pow. 0,1291 ha, 292 o pow. 0,2441 ha, 

293 o pow. 0,1258 ha, 294 o pow. 0,2317 ha, 297 o pow. 0,1323 ha, 298 o pow. 0,2321 ha, 

311/2 o pow. 0,0932 ha, 312/2 o pow. 0,1687 ha, 323 o pow. 0,1478 ha, 335  

o pow. 0,2036 ha, będące własnością Gminy Panki. 

 

• zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2021 r: 

 

1. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego, nieruchomości  będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej 

działką nr 302/6, o pow. 0,4748 ha, położonej w obrębie Cyganka, przy ul. Dworcowej  

w Pankach. 

2. Nabycie działki nr 386, o pow. 0,0170 ha, położonej w obrębie Panki, przy skrzyżowaniu 

ul. Górniczej i Tysiąclecia.  

3. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji, na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego, działek będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących drogi  

o nr: 30 o pow. 0,4650 ha, 33/1 o pow. 0,0037 ha, 33/2 o pow. 0,0303 ha, 151 o pow. 0,1910 

ha,  położonych w obrębie Jaciska. 

4. Wykup gruntów przeznaczonych pod przepompownię ścieków w Janikach  

i w Konieczkach.   

5. Wykup gruntu zajętego w wyniku przebudowy mostu na rzece Pankówce, usytuowanego 

w ciągu ul. Wspólnej w Pankach. 
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4.5 Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw oraz 

posiadania 

 

 Podstawowe źródła dochodów stanowią: sprzedaż mienia, najem i dzierżawę. 

Występują także dochody z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty 

adiacenckiej. Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym przedstawia Tab. 1. 
 

Tab. 1. Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym 
 

Wyszczególnienie 

Dochód zrealizowany                   

w 2020 r. 

[zł] 

Planowane dochody                 

w 2021 r. 

[zł] 

Sprzedaż mienia komunalnego 57 540,00 141 000,00 

Wieczyste użytkowanie     2657,90     2 700,00  

Najem lokali mieszkalnych, użytkowych 110 785,20 130 000,00 

Dzierżawa   64 810,47   70 000,00 

Opłata eksploatacyjna     8 226,60     3 600,00 

Opłata adiacencka   20 730,04     5 000,00 

Opłata planistyczna 0 0 

Inne (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata 

przystankowa) 

   8 892,73     8 500,00 

  Razem: 273 642,94  360 800,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w aktach tutejszego Urzędu. 

 

4.6 Wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego 

 

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego stanowią: 

 opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, pomiary działek, opłaty 

notarialne – 13 811,63 zł, 

 wykupy gruntów i odszkodowania za przejęte gruntu – 2 117,00 zł, 

 gospodarka mieszkaniowa – 5 456,76 zł, 

 opłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 515,25 zł. 

 

 Tegoroczna informacja o stanie mienia komunalnego składa się z dwóch zasadniczych 

części: 

 wykazów i zestawów tabelarycznych mienia komunalnego, 

 dokumentacji opisowej podającej zdarzenia w gospodarowaniu mieniem komunalnym. 

 

 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok jest sporządzona w oparciu 

o dokumenty źródłowe znajdujące się w aktach tutejszego Urzędu. 

 

5. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 

 Na koniec 2020 roku do sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie Gminy Panki 

przyłączonych było 1702 gospodarstw domowych, natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej  

869 gospodarstw. Obecna długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Panki wynosi 27,69 km. 

 Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej jest Związek Międzygminny Panki – Przystajń  

ds. Ochrony Wód, który zlokalizowany jest w Pankach przy ul. Łąkowej. 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
46 

 

 

 Gmina Panki zakupuje wodę na potrzeby mieszkańców z wodociągu zakładowego 

MASKPOL należącego do P.S.O MASKPOL S.A. w Konieczkach, wodociągu publicznego 

Truskolasy należącego do Gminy Wręczyca Wielka oraz od wodociągu publicznego z Zakładu 

Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach należącego do Urzędu Miasta  

i Gminy Krzepice. 

 W 2020 roku Gmina Panki zakupiła 253,2 tys. m3 wody, a głównym dostawcą wody był  

P.S.O MASKPOL, od którego zakupiono 171,2  tys. m3 co stanowi prawie 68% całości 

zakupionej wody na potrzeby mieszkańców gminy.  
 

 

 

 W 2020 roku wykonano zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod 

rzeką Pankówką w miejscowości Panki, ul. Wspólna, Gmina Panki” na łączną kwotę  

51 768,00 zł. Rozpoczęto również budowę gminnego ujęcia wody w miejscowości Panki,  

ul. Dworcowa, połączonego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki – 

etap I, którego planowana wartość wynosi 2 374 000,00 zł. Wykonano również przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki i Kałmuki, której wartość wyniosła 

256 766,49 zł. 

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

6.1 Gospodarka odpadami 

 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897 z późn. zm.) nałożyła 

na samorządy z dniem 01.07.2013 r. władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to gmina zobowiązana jest do zapewnienia 

czystości i porządku na swoim terenie oraz do zapewnienia niezbędnych warunków,  

aby je utrzymać.  

68%

14%

18%

P.S.O. MASKPOL S.A. ZDKiM Krzepice Gmina Wręczyca Wielka 
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Od 01.07.2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 6c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),  

Gmina Panki objęła odbiorem odpadów nieruchomości zamieszkałe, natomiast 

nieruchomości niezamieszkałe funkcjonują na dotychczasowych zasadach tzn. powinny 

posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od dnia 01.07.2020 r. do 

30.06.2021 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Panki odpowiedzialna jest Firma  

„Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą ul. Bór 169,        

42-202 Częstochowa. Wartość zamówienia stanowi kwotę 1 041 516,97  zł. brutto. 

Firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych Gminy Panki, odpady zmieszane oraz pozostałości  

z sortowania przekazywała do Instalacji Przetwarzania Odpadów RIPOK – GOTARTÓW, 

MBP – Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Opolu lub do 

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie. 

Nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbiórki 

odpadów zmieszanych i w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na odpady BIO). 

Dystrybucja worków na odpady segregowane odbywa się podczas odbioru odpadów 

komunalnych zgodnie z regułą „worek za worek”. Dla wprowadzenia udogodnień dla 

mieszkańców worki można dodatkowo odbierać w siedzibie Urzędu Gminy Panki pok. nr 2. 

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym  

w Pankach przy ul. Łąkowej 8, mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego (w ramach ponoszonej 

miesięcznej opłaty) oddania następujących frakcji odpadów komunalnych: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, plastik, papier  

i tekturę, przeterminowane leki i chemikalia, drobny metal, baterie i akumulatory, odpady 

ulegające biodegradacji i zielone, a także odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia w Starostwie 

Powiatowym.  

PSZOK czynny jest we wtorek i w czwartek w godz. od 8.00 do 12.00 oraz w drugą 

sobotę każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00. 

 Na stronie internetowej urzędu umieszczone są zasady segregacji odpadów w Gminie 

Panki oraz harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Za dystrybucję harmonogramów 

do mieszkańców odpowiedzialny jest Wykonawca usługi odbioru odpadów. 

Zgodnie z Uchwałą  Nr 18.140.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.133.2020 Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłat, wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość oraz stawki tej opłaty. Stawka podstawowa opłaty za odpady 

zbierane w sposób selektywny wynosi 25 zł., natomiast jeśli mieszkaniec złożył nową 

deklaracje i zgłosił fakt posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim 

odpadów ulegających biodegradacji przysługuje wtedy zniżka, w wysokości 3,00 zł od jednej 

osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych 

mieszkańcowi może zostać naliczona podwyższona stawka opłaty w wysokości dwukrotności 

stawki podstawowej tj. 75,00 zł za osobę. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie, która obowiązuje od dnia 06.09.2019 r. wprowadza obowiązek 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439  

ze zm.). 
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 W dniach 10.04 i 16-17.04.2020 oraz 27-28.10.2020 r. na terenie Gminy Panki 

zorganizowana była zbiórka odpadów wielkogabarytowych, które odbierane były bezpłatnie  

(w ramach ponoszonej opłaty za gosp. odpadami komunalnymi) sprzed posesji, natomiast 

w dniach 21.04.2020 i 07.10.2020 r. zorganizowana była bezpłatna zbiórka sprzętu RTV i AGD 

w formie wystawkowej  sprzed posesji. 

W poniższych tabelach przedstawione zostały masy poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Panki oraz zgromadzonych w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łąkowej 8 w roku 2020. Dane wynikają 

ze sprawozdań składanych w systemie BDO przez podmioty świadczące usługi odbioru 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Panki w 2020 roku. 
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PANKI 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1075,758 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,310 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 84,990 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali 18,040 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 110,720 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 43,590 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 43,380 Mg 

16 01 03  Zużyte opony 3,240 Mg 

17 09 04  

Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  

17 09 02 i 17 09 03 

15,010 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,268 Mg 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione  

w 20 01 33 
0,024 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

4,593 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

 i 20 01 35 

3,977 Mg 

20 01 01  Papier i tektura 4,474 Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 4,474 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,300 Mg 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 1,200 Mg 

SUMA 1477,348 Mg  
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INFORMCJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK)  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 

PSZOK 

ul. 

Łąkowa 8 

42-140 

Panki 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,080 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,520 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,760 Mg 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,360 Mg 

16 01 03 Zużyte opony 5,580 Mg 

17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

10,040 Mg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,480 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa 1,100 Mg 

17 06 04  
Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
2,680 Mg 

20 01 21 * 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,040 Mg 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,020 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,940 Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,200 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 10,100 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,240 Mg 

 20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

1,400 Mg 

 20 01 32 
Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
0,060 Mg 

SUMA 70,600 Mg 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
50 

 

 

Łączna ilość niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych  

z terenu Gminy Panki w roku 2020 wynosiła 1075,758 Mg.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych 

odpadów, poziom, który musi być osiągnięty w 2020 r. wynosi nie więcej niż 35 %. Gmina 

Panki w 2020 r. osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 4 %. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów dla 2020 r. wynosi 50 %. Osiągnięty przez Gminę Panki poziom recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku wyniósł 24 %. Wartość tego wskaźnika 

pokazuje, że świadomość mieszkańców, względem zasad segregacji, wciąż jest 

niewystarczająca. Gmina podejmie działania, mające na celu uświadomienie lokalnej 

społeczności, jak ważne jest prawidłowe segregowanie odpadów, ponieważ odpowiednia  

segregacja, pozwoli zredukować ilość powstających odpadów zmieszanych, które mają 

największy wpływ na kształtowanie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.  

W stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami dla 2020 r. został określony na poziomie 70 %. Osiągnięty przez Gminę Panki 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  

w/w frakcji odpadów wyniósł 90 %. 

W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewniania porządku na terenie 

gminy i podniesienia jakości świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gmina Panki, należy w dalszym ciągu edukować społeczeństwo w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz właściwej segregacji odpadów, w celu właściwego 

wysegregowania odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych, aby z roku na rok osiągane 

poziomy recyklingu były na lepszym poziomie. 
 

6.2 Ochrona Przyrody 

 W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jej rozumieniu ochrona przyrody 

polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów 

i składników przyrody tj.: 

1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, 

2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 

3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, 

4) siedlisk przyrodniczych, 

5) siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych, 

6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 

7) krajobrazu, 

8) zieleni na wsiach, 

9) zadrzewień. 
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 Ochrona zasobów przyrody jest szczególnie ważna społecznie, dlatego usuwanie drzew 

jest objęte warunkami określonymi w ustawie o ochronie przyrody, w tym dotyczącymi 

prowadzenia prac minimalizujących konieczność usuwania drzew oraz w sposób zapewniający 

ich nie uszkodzenie.  

 Celem szczegółowym gminy są prawidłowo sporządzane wnioski o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach będących własnością Gminy Panki, 

wywiązywania się przez nią z obowiązków ustalonych w tych zezwoleniach, sposobu realizacji 

prac związanych z usuwaniem drzew i prawidłowości zagospodarowania pozyskanego tą drogą 

drewna. Zezwolenia na usunięcie tych drzew, wydawane są przez Starostę Kłobuckiego.  

Przed wydaniem zezwoleń na usunięcie drzew przeprowadzane zostały wymagane zgodnie 

z art. 83 ust. 2c ustawy o ochronie przyrody oględziny,  w tym prawidłowe dokonywanie 

ustaleń odnośnie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Uzgodnione 

były  projekty decyzji wydanej na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, stosownie do wymogów art. 83 ust. 2a 

ustawy o ochronie przyrody.  

 Do Urzędu Gminy wpłynęły także zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób 

fizycznych oraz wnioski na wydanie zezwolenia o usunięcie drzew rosnących na 

nieruchomościach będących własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

i Powiatowego Zarząd Dróg w Kłobucku. 

 Łącznie w 2020 r. zostały wydane zezwolenia na usunięcie 236 szt. drzew rosnących na 

terenie gminy Panki z czego w tym na 135 szt. drzew iglastych i 101 szt. drzew liściastych.  

Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki usunięto  7 szt. drzew liściastych. 

 Usunięcie powyższych drzew wymagało uzyskania zezwoleń, o których mowa  

w ustawie o ochronie przyrody. 

 Najczęstszą przyczyną usuwania drzew było zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi 

i mienia oraz ich uschnięcie.  

 Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie uznawany za okres lęgowy 

ptaków. Siedliska ptaków, szczególnie tych pod ochroną, są pod nadzorem cały rok. I mogą 

sprawić, że nie będziemy się mogli pozbyć drzew lub krzewów z naszej posesji. 

 Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów 

występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna ona być przeprowadzona poza ich 

okresem lęgowym.  

 Do Urzędu Gminy Panki wpływały także zgłoszenia o usunięcie drzew powalonych 

przez bobry, które zamieszkały na rzece Pankówce i wpływających do niej strumykach 

(ul. Zielona, Cyganka, Kotary i Kostrzyna). O ich obecności świadczą pościnane w pobliżu 

drzewa, żeremie i tamy tworzące dość duże rozlewiska. W granicach swego terytorium bobry 

zwykle żerują w pasie o szerokości do 20 metrów od brzegu. Są aktywne przez cały rok i nie 

zapadają w sen zimowy. 
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Drzewo powalone przez bobry 

 

Drzewo powalone przez bobry 

 

 Na terenie gminy Panki zostały przeprowadzone także interwencje przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej związane z usuwaniem drzew pochylonych i złamanych,  

które zagrażały bezpieczeństwu dla życia osób oraz mienia.  

 Ochrona środowiska przyrodniczego, polega na wprowadzaniu różnych formy ochrony 

krajobrazu.  

 Składają się na nie m.in. parki krajobrazowe, które zajmują część obszaru gminy Panki 

t.j. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą o pow. 722 ha oraz rezerwat Modrzewiowa 

Góra o pow. 50,05 ha. W miejscowości Koski znajdują się także pomniki przyrody – 3 szt.  
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drzew o gatunku grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus betulus oraz 1 szt. drzewa 

o gatunku lipa drobnolistna - Tilia cordata. Drzewa rosną w osadzie leśnej Koski – Gajówka. 

 

 Rezerwat leśny „MODRZEWIOWA GÓRA” położony jest w Zwierzyńcu III – 

Działki, gmina Panki, nadleśnictwo i obręb Kłobuck, leśnictwo Zwierzyniec, oddz. 344, 345, 

350d. Obszar rezerwatu położony jest na utworach geologicznych batonu, należącego do jury 

środkowej (dogger), który reprezentowany jest tu przez fację iłów rudonośnych. Wytworzyły 

się 3 podtypy gleb: gleby opadowo-glejowe, brunatne kwaśne i brunatne bielicowe.  

 Poza południowo-wschodnią granicą rezerwatu biorą początek 3 płytkie cieki,  

które łączą się w 2 bezimienne strumienie i za zachodnią granicą rezerwatu wpadają do rzeki 

Beszcza zwaną w górnym biegu Piszczką wpadającą do Liswarty. 

 Przedmiotem i celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnego 

wielogatunkowego lasu mieszanego ze znacznym udziałem modrzewia polskiego w wieku  

100 -170 lat oraz wspaniałych skupień i okazów dębów – głównie dębu szypułkowego w wieku 

ponad 200 lat. 

 Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” obejmuje zwarty kompleks leśny 

położony w górnej zlewni rzeki Liswarty. Wchodzi w obręb gmin: Panki (45 ha), Przystajń 

(3419 ha), Wręczyca Wielka (4836 ha). Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie 

kompleksów leśnych oraz śródleśnych łąk. Lesistość w gminie Panki wynosi -  5 503 ha,  

t.j 33,8 %. 

 Przy drodze z Konieczek do Zwierzyńca II , na granicy gmin Panki i Opatów rośnie 

stara, samotna sosna – pomnik przyrody -  o rozłożystej koronie. Konary drzewa poskręcane 

przez wiatr i upływ czasu tworzą ciekawą formę. Ten piękny pomnik przyrody pamięta odległe 

czasy.  

 

Samotna sosna 

 Staw na Pankówce w Pankach utworzony został w dolinie rzeki Pankówki jako 

zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 3 ha i pojemności ok. 30 tys. m³, użytkowany dla celów 

rybackich, a w okresie letnim również dla rekreacji. W ostatnich latach zagospodarowano teren 

wokół stawu, który stał się główną atrakcją turystyczną miejscowości. 

 Widoczny staw z jazem powstał na miejscu dawnego ujęcia wody z Pankówki, 

niezbędnej do pracy dużego zakładu metalurgicznego. Ta bardzo ważna rzeka dla rozwoju  
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dawnego hutnictwa (obok rudy i lasów) wypływa z lasów w okolicach Dębowej Góry  

i zmierzając na północ wpływa do Liswarty k. Starokrzepic zasilając wcześniej także młyny. 

 

Staw na Pankówce w Pankach 

 

 Od kilku lat zaobserwowano na naszym terenie parę żurawi. Ptak ten jest większy  

od bociana i łatwo od niego odróżnialny po długich, zwisających w kształcie pióropusza 

ozdobnych piórach na ogonie i grzbiecie. W upierzeniu godowym żuraw ma popielate 

upierzenie, końcówki skrzydeł czarne. Górna część głowy koloru karminowego, boki białe, 

czoło i przód długiej szyi czarne. Latem często wierzch ciała robi się brązowawy od wcieranego 

szlamu lub żelazistej wody torfowisk. Młode są brunatne bez plam na głowie i ozdobnych piór. 

Długość ciała ok. 140 cm, rozpiętość skrzydeł do 240 cm.  
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Żurawie 

 

 Na terenie Panek w pobliżu stawu znajduje się piękna wierzba biała. Drzewo to ma 

rozłożystą koronę. Obwód jednego pnia drzewa mierzonyny na wysokości ok. 0,3 m wynosi 

ok. 300 cm. Mocno pochylone konary wierzby stanowią zagrożenie dla przechodzących tam 

osób. Gmina podjęła działania w celu ich zabezpieczenia. 
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Wierzba biała 

6.3. Usuwanie azbestu 

Gmina Panki dokonuje również sukcesywnie począwszy od 2016 roku likwidacji wyrobów 

zawierających azbest: 

 w 2016 roku usunięto 38,89 Mg – na kwotę 28 499,00 zł., z czego dofinansowanie  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 075,20 zł., 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

13 075,19 zł., środki własne właścicieli 2 348,61 zł. 

 w 2017 roku usunięto 19,61 Mg – na kwotę 14 448,85 zł., z czego dofinansowanie  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 888,40 zł., 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

6 888,40 zł., środki własne właścicieli 672,05 zł. 

 w 2018 roku usunięto 51,35 Mg – na kwotę 37 031,35 zł., z czego dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35 550,00 zł, 

środki własne właścicieli 1 481,35 zł. 

 w 2019 roku usunięto 46,59 Mg – na kwotę 32 577,01 zł., z czego dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 834,00 zł, 

środki własne właścicieli 743,01 zł. 

 w 2020 roku usunięto 27,21 Mg – na kwotę 20 336,21 zł, z czego dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 563,90 zł., 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

9 365,70 zł., środki własne właścicieli 2 406,61 zł. 
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7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

 Podstawowym dokumentem planistycznym o charakterze ogólnym, obejmującym 

obszar całej gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Panki, które wyznacza podstawowe zarysy i kierunki 

zagospodarowania gminy. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Panki zostało przyjęte przez Radę Gminy Panki Uchwałą Nr 18.137.2020 z dnia  

25 sierpnia 2020 r. 

 

 Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia terenów objętych miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego w 2020 r. nie uległa zmianie i zajmuje powierzchnię 

4033 ha,    co stanowi 73,41% pow. gminy. Plany miejscowe nie obejmują terenów Lasów 

Państwowych. Na terenie gminy mamy 19 obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach: Kawki, Koski, Panki, 

Praszczyki, Zwierzyniec III o łącznej powierzchni 32 ha. 

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
                     

1. Zmiana fragmentów planu ogólnego Panki, Jaciska, Praszczyki 

   Uchwała Nr 29/VI/95 Rady Gminy w Pankach 

   Z dnia 2.10.1995r. 

   Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 28, poz.108 z dnia 6 listopada 1995r. 
 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentów Gminy Panki 

    /Panki, Kawki, Praszczyki, Zwierzyniec III / 

    Uchwała Nr 5/III/97 Rady Gminy w Pankach 

    Z dnia 21.04.1997r. 

    Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 13, poz. 49 z dnia 28 maja 1997r. 

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koski Pierwsze 

    Uchwała Nr 38/VI/99 Rady Gminy w Pankach 

    Z dn.5.10.1999r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 51, poz. 1261 z dnia 25 listopada 1999r. 

 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: 

    Cyganka, Panki, Zwierzyniec III. 

    Uchwała Nr 18/IV/2001 Rady Gminy Panki 

    Z dn. 15.05.2001r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 57, poz. 1493 z dnia 10 sierpnia 2001r. 

    

5. Miejscowy plan zagospodarowania terenów eksploatacji powierzchniowej w                               

    miejscowości Zwierzyniec III. 

    Uchwała Nr 19/IV/2001 Rady Gminy Panki 

    Z dn. 15.05.2001r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 57, poz. 1494 z dnia 10 sierpnia 2001r. 
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6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki- tereny miejscowości 

    Panki i Janiki /ul. Częstochowska/ 

    Uchwała Nr 14/VI/2002 Rady Gminy w Pankach 

    Z dnia 26.09.2002r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 95, poz. 4087 z dnia 31 grudnia 2002r. 

     

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Praszczyki i Kawki 

    Uchwała Nr XX/150/05 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 23.06.2005r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 98, poz. 2659 z dnia 10 sierpnia 2005r. 
 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Jaciska, Żerdzina i Koski 

    Uchwała Nr XX/151/05 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 23.06.2005r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 98, poz. 2660 z dnia 10 sierpnia 2005r. 
 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Zwierzyniec III, Ślusarze 

    Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2097 z dnia 15 czerwca 2007r. 
 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Janiki i Aleksandrów 

    Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2098 z dnia 15 czerwca 2007r. 
 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Konieczki 

    Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2099 z dnia 15 czerwca 2007r. 
 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Praszczyki, Kałmuki 

    Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2100 z dnia 15 czerwca 2007r. 
 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Panki 

    Uchwała Nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki 

    z dnia 25.02.2013r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 2656 z dnia 20 marca 2013r. - pow. 708 ha 
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14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Kostrzyna i Kotary 

    Uchwała Nr 29.223.2013 Rady Gminy Panki 

    z dnia 15.05.2013r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4296 z dnia 12 czerwca 2013r. - pow. 225 ha 

 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Cyganka i Pacanów 

    Uchwała Nr 29.224.2013 Rady Gminy Panki 

    z dnia 15.05.2013r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4297 z dnia 12 czerwca 2013r. - pow. 372 ha 

 

16. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki 

    Uchwała Nr 31.231.2013 Rady Gminy Panki 

    z dnia 21.06.2013r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4885 z dnia 9 lipca 2013r. - pow. 45 ha 

 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Żerdzina 

    Uchwała Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki 

    z dnia 30.07.2015r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4265 z dnia 17 sierpnia 2015 r. - pow. 41,1889 ha 

 

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Janiki, Konieczki, Panki 

    Uchwała Nr 8.67.2015 Rady Gminy Panki 

    z dnia 09.10.2015 r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5278z dnia 22 października 2015 r. - pow. 13, 2141ha 

 

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. 253/7                            

     w  miejscowości Praszczyki, gmina Panki     

    Uchwała Nr 13.109.2016 Rady Gminy Panki 

    z dnia 24.03.2016 r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2102 z dnia 7 kwietnia 2016 r. - pow. 0,4458 ha 

 

 W 2020 r. na wnioski zainteresowanych wydano 49 wypisów i wyrysów  

z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  

171 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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8. INWESTYCJE 
 

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka zadania 

1. Budowa ujęcia wody pitnej wraz ze stacją 

uzdatniania wody (SUW)- ul. Dworcowa 

Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Konieczki- etap I  

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (PFU) dla 

potrzeb budowy gminnego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania (SUW) 

przy ul. Dworcowej, analizę finansową i ekonomiczną przedsięwzięć oraz 

dokumentację kosztorysową. Wartość poniesionych wydatków na to 

zadanie wynosi: 22 140,00 zł 

Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE  

w ramach PROW na lata 2014-2020 

Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 / 2022 

2. Budowa sieci wodociągowej z  przejściem 

pod rzeką  Pankówką w miejscowości 

Panki ul. Wspólna, gmina Panki 

 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 54,20 m z rur 

PE 100 rc f125/11,4 mm SDR11 PN 16  w tym na odcinku między 

studniami S1/S2 przewiertem horyzontalnym w rurze ochronnej pod 

dnem rzeki Pankówka. Wykonanie 2 szt. studni betonowych po obu 

stronach rzeki. 

Wartość inwestycji – 51 768,00 zł. 

3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Praszczyki, Kałmuki. 

Wykonanie odcinka 330 mb sieci kanalizacyjnej PCV Ø 200 mm,  

w drodze gminnej wraz z otworzeniem nawierzchni oraz budowa 7 szt. 

przyłączy Ø 160 mm. kanalizacji w miejscowości Kałmuki wraz  

z dokumentacją projektową. 

Wartość inwestycji- 192 515,90 zł 

4. Przebudowa drogi nr 693023S  

ul. Dworcowa w Pankach. 

Długość odcinka objętego robotami wyniosła łącznie 1 444  mb. Zakres 

robót obejmował następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty 

ziemne, wykonanie podbudowy,  wykonanie nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego szerokość 5,5 m, wykonanie poboczy o szer. 0,75 m na całym 

odcinku drogi wraz z chodnikiem o szer. 2,15 m o nawierzchni z kostki 

betonowej , wykonanie odwodnienia, rowów przydrożnych, przepustów  

i zjazdów. 

Wartość zadania – 2 528 999,99 zł w tym środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych – 1 257 749,99 zł 

W związku z realizacją drogi usunięte zostały również odpady 

niebezpieczne znajdujące się w pasie drogowym tj. woda amoniakalna 

wraz ze zbiornikiem w ilości 58,7  m3. Koszt utylizacji odpadów 

niebezpiecznych 111 923,85 zł  

5. Budowa drogi nr 693016S  

w Praszczykach w gminie Panki wraz  

z budową oświetlenia. 

Długość odcinka objętego robotami wyniosła łącznie 407 mb. Zakres 

robót obejmował następujące elementy: - roboty przygotowawcze, roboty 

ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego o szer. 5 m. pow.2115 m2 wraz z wykonaniem obustronnych 

poboczy drogi o szer. 0,75 m,  wykonanie odwodnienia liniowego  

w poboczu drogi, krawężników przydrożnych, zjazdów na posesje oraz 

budowy oświetlenia ulicznego LED.  

Wartość zadania – 609 162,79 zł w tym środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych – 269 999,99 zł   

6. Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej  

w Pankach. 

Długość odcinka objętego robotami wyniosła ok. 150 m. szerokość drogi 

5,5 m wraz z obustronnymi poboczami 0,75 m z kruszywa łamanego. 

Całkowita powierzchnia drogi ca. 970 m2. Zakres robót obejmował 

następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 
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wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego 780 m2, wykonanie poboczy dróg 210 m2, wraz z nadzorem 

inwestorskim. 

Wartość zadania – 101 114,01 zł 

7. Renowacja rowów przy drodze gminnej 

wraz z przebudową mostków  

i przepustów- FS Jaciska. 

Wykonanie przepustów przydrożnych oraz udrożnienie rowów  

w miejscowości Jaciska , Gmina Panki. 

Wartość zadania- 15 161,37 zł  

8. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w budynku Urzędu 

Gminy Panki. 

Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Panki. 

Wyremontowano dwa pomieszczenia przeznaczone na łazienki-  

na parterze i I p. budynku. 

Wartość robót: 

 parter- 33 810,00 zł 

 I piętro- 24 600,00 zł.  

9. Remont pomieszczeń Urzędu Gminy 

Panki. 

W ramach robót remontowych wykonano sufity podwieszane wraz  

z oświetleniem LED na korytarzach budynku na parterze wejściu 

głównym i Ip. oraz gładzie gipsowe na ścianach wraz z malowaniem. 

Wykonano podłogę wraz z izolacją na korytarzu Ip. budynku oraz 

pomalowano klatki schodowe. 

Wartość zadania- 48 198,35 zł 

10.  Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy Panki. 

Termomodernizacja elewacji południowo – wschodniej  i południowo – 

zachodniej styropianem grafitowym gr. 15 cm, ocieplenie stropów całego 

budynku wełną mineralną oraz pianką poliuretanową gr. 25 cm , wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowania dachu budynku instalacji 

odgromowej, remont balkonu.  

Wartość zadania 292 998,75 zł w tym dokumentacja projektowa 

14 760,00 zł , nadzór inwestorski 4 920,00 zł  

Na realizacji ww. zadania została umorzona kwota pożyczki zaciągniętej 

w 2015r. w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 146 741,00 zł.  

11. Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy Panki- etap II. 

W ramach zadania planowanego do realizacji w 2021r. / 2022r. wykonano 

dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku. 

Koszt dokumentacji projektowej 28 290,00 zł w zakresie wymiany źródła 

ciepła na OZE, montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku oraz 

modernizacji wew. Instalacji CO i CWU, docieplenia ścian zewnętrznych 

elewacji północno- wschodniej i północno- zachodniej budynku. 

Dla potrzeb niniejszego zadania została również wykonana analiza 

ekonomiczna i finansowa projektu za kwotę 2 398,50 zł  

Niniejsza inwestycja jest przedmiotem dofinansowania ze środków 

EFRR w ramach RPO WSL  na lata 2014 – 2020 RIT Subregionu 

Północnego. 

12.  Montaż okablowania strukturalnego LAN 

w budynku Urzędu Gminy Panki. 

Montaż okablowania strukturalnego LAN w budynku Urzędu Gminy  

w Pankach wraz  z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. 

Wartość robót- 49 938,00 zł 

13. Wymiana centrali telefonicznej  

w Urzędzie Gminy Panki. 

Wymiana centrali telefonicznej obsługującej Urząd Gminy. 

Wartość zadania – 10 450,00 zł. 
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14. Przebudowa budynku gospodarczego 

Urzędu Gminy Panki. 

Systemem gospodarczym prowadzone są prace związane z remontem 

budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy. 

Wartość projektu- 1 800,00 zł 

Zakup 2 szt. bram garażowych- 4 200,00 zł. 

15. Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki- 

FS Kałmuki. 

Wykonanie termomodernizacji ściany północnej na budynku remizy OSP 

w Kałmukach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego . 

Wartość zadania – 19 063,49 zł.  

16. Modernizacja budynku strażnicy  

w Kawkach – FS Kawki. 

Zakup materiałów na remont budynku strażnicy OSP w Kawkach . 

Wartość zadania- 14 430,63 zł. 

17. Założenie nowej instalacji elektrycznej  

w budynku Przedszkola w Pankach  

ul. 1-go Maja. 

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w Pankach  

ul. 1-go Maja 7a. 

Wartość inwestycji- 30 719,25 zł. 

18. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu 

w Pankach w miejscowości Panki. 

Dostawa i montaż elementów placu zabaw tj. urządzenie linarne typu 

piramida, huśtawka równoważnia, karuzela metalowa i zestaw 

zabawowy. 

Wartość robót- 34 184,16 zł 

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Panki  

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz  

z montażem dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego  

w miejscowościach- Cyganka- montaż dwóch opraw oświetlenia LED  

i linii oświetleniowej dł. 62 m.- wartość zadania 5 246,00 zł. Pacanów – 

montaż linii oświetlenia ulicznego 100 m oraz 1 oprawy- wartość zadania 

3 904,00 zł. Panki- zakup materiałów dla potrzeb wykonania oświetlenia 

ulicznego ul. Tysiąclecia- osiem szt. słupów, 8 opraw LED oraz przewód 

oświetleniowy- wartość zadania 19 999,80 zł. Żerdzina- montaż linii 

oświetleniowej o dł. 82 m. oraz oprawy oświetleniowej typu LED – 

wartość zadania 3 444,00 zł. Koski- wymiana 13sodowych/ rtęciowych  

opraw oświetlenia na nowe typu LED- koszt 14 278,00 zł. 

20. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Panki w roku 2020. 

W roku 2020 usunięto 27,21 Mg – na kwotę 20 336,21 zł, z czego 

dofinansowanie z NFOŚiGW 8 563,90 zł, dofinansowanie z WFOŚ i GW 

9 365,70 zł, środki własne właścicieli 2 406,61 zł. 

21. Wykonanie placu zabaw przy szkole 

Podstawowej w Aleksandrowie FS 

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw prze Szkole Podstawowej  

w Aleksandrowie. 

Wartość inwestycji- 10 999,89 zł 

22.  Zakup iluminacji Bożonarodzeniowej. Zakup iluminacji świetlnej- Bombka Bożonarodzeniowa. 

Wartość inwestycji- 18 081,00 zł. 

23. Remont dróg  gminnych  

w miejscowościach Zwierzyniec III  

i Cyganka  

Remont nawierzchni drogi gminnej 693027S w miejscowości 

Zwierzyniec III, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  

o pow. 1021,5 m2 – wartość zadania 51 955,59 zł.  

Remont nawierzchni drogi gminnej 693032S w miejscowości Cyganka, 

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o pow. 920 m2 – wartość 

zadania 56 499,99 zł 
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24. 
Zakup laptopów w ramach projektu: 

„Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +  

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego” 

 

W ramach dwóch edycji projektu zostało zakupionych 56 laptopów oraz 

56 zestawów słuchawek. 

Wartość projektu – „Zdalna Szkoła”- 59 241,00 zł 

„ Zdalna Szkoła +”- 44 757,24 zł 

Projekt sfinansowany na podstawie umów o powierzenie grantu zawartych 

pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Panki ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  

I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie  

1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 
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Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
65 

 

 

Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach 
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Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Pankach 
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Budowa drogi nr 693016S w m. Praszczyki wraz z budową oświetlenia 
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Budowa drogi nr 693016S w m. Praszczyki wraz z budową oświetlenia 
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Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki 
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Remont korytarzy Urzędu Gminy – parter 
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Remont korytarzy Urzędu Gminy – piętro 
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Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Urzędzie Gminy Panki 
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Remont łazienki w Urzędzie Gminy – piętro 

 

9. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
 

9.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

 Zadania Ośrodka w 2020 roku realizowało 7 pracowników/etatów stałych:  kierownik, 

główny księgowy, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, 

starszy administrator, administrator oraz 2 pracowników i stażysta wykonujących czasowo 

zadania w zastępstwie usprawiedliwionej nieobecności pracowników zatrudnionych na stałe.  

 Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i zadań własnych oraz koszty 

działalności GOPS w 2020 roku wyniosły: 67 716266,08 zł. 

 w tym:  

 środki własne gminy -   6,40 % wydatków ogółem – 493 497,21 zł. 

 dotacja -    93,60 %  - 7 222 768,87 zł. 

 

 Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na dzień 31.12.2020 r. powyżej 30% 

ludności gminy korzystało z różnych form pomocy realizowanych przez GOPS. 
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1. W ramach pomocy społecznej świadczone są:  

1) zasiłki stałe 11 świadczeniobiorców, łączna kwota pomocy wyniosła 75 089,99 zł.  

W 2020 r. wypłacono 93 świadczenia w formie zasiłku stałego z tego: 

 dla osoby samotnie gospodarującej 81 świadczeń 50 599,00 zł. 

 dla osoby pozostającej w rodzinie 12 świadczenia 5 491,00 zł. 

2) zasiłki okresowe, 20 świadczeniobiorców, wypłacono 52 świadczenia, łączna kwota 

zrealizowanej pomocy wyniosła 14 175,00 zł. z tego: 

 przyznane z powodu bezrobocia 6 952,00 zł., 

 przyznane z powodu długotrwałej choroby 613,00 zł., 

 przyznane z powodu niepełnosprawności 2 190,00 zł., 

 inne powody 4 420,00  zł., 

3) zasiłki celowe skorzystało 34 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej  

i życiowej. Kwota zrealizowanej pomocy wyniosła 11 302,62 zł. 

dodatkowo w 2020 r. przyznano: 

4) zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” dla 39 osób na kwotę 27 098,50 zł. 

5) dożywianie 26 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 7 901,50 zł. 

6) świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, paczki świąteczne 

7) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2020 roku wydano decyzje 

dla 4 osób potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych 

8) kierowanie i odpłatność do DPS oraz placówek dla bezdomnych w 2020 r. 

poniesione koszty to 136 734,54 zł. 

Kwota została wydatkowana: 

 dla 6 osób odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców gminy Panki 131 307,73 zł.  

 opłacenie 1 osobie schroniska dla bezdomnych  5 426,81 zł. 

9) działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym oraz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

10) Praca socjalna z takiej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 81 rodzin/ 203 osoby  

w rodzinach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom i rodzinom pomocy w postaci szeroko 

rozumianej pracy socjalnej m.in. pracownicy socjalni pomagają w załatwianiu spraw 

urzędowych, sądowych, pomagają wypełnić dokumenty urzędowe. Bywa,  

że podopieczni proszą o zrobienie zakupów, często chodzi o zakup leków,  

czy rejestrację w Ośrodku Zdrowia, itp. Pomoc ta dotyczy w głównej mierze osób 

starszych, samotnych, schorowanych jak również niezaradnych życiowo. Praca socjalna 

wykonywana była przez 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie, 

11) Rodziny zastępcze w 2020 r. 2 dzieci z terenu Gminy Panki zostało umieszczonych  

w rodzinie zastępczej. Gmina ma obowiązek współfinansować pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. Koszty gminy związane z pobytem tych dzieci wyniosły: 6 880,71 zł.   
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Ponadto realizowane zadania w GOPS to również: 

 

1) Asystent rodziny koszty obsługi w tym wynagrodzenie asystenta rodziny, szkolenia, 

zakup materiałów i wyposażenia w 2020 roku to 7 061,00 zł. W 2020 roku 2 rodzinom 

z Gminy Panki przydzielono pomoc asystenta, w GOPS zatrudniony jest 1 asystent na 

umowę zlecenie. 

2) Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z Przeciwdziałaniem Przemocy  

w Rodzinie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty, w 2020 r. założono  

2 Niebieskie Karty. 

3) KDR w 2020 r. ogółem zamówiono 76 kart w tym 70 kart elektronicznych. Wydano  

27 kart dużej rodziny nowym rodzinom. 

4) Stypendia w roku 2020 wydatkowano kwotę 13 107,00 zł. 

Powyższą kwotę przeznaczono na: 

 stypendia szkolne dla 10 uczniów na kwotę 13 107 zł. 

5) paczki mikołajkowe w 2020 roku zorganizowano Mikołaja dla dzieci z rodzin 

najuboższych oraz rodzin objętych problemem alkoholowym, przygotowano paczki dla 

16 dzieci z terenu Gminy Panki, wydatkowano kwotę 1 830,87 zł. pochodziły  

ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

6) kolonie letnie przy pomocy finansowej Kuratorium Oświaty w Katowicach 

zorganizowano wypoczynek letni dla 7 dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci spędziły 

kolonie w górach w Milówce. 

7) Pomoc niefinansowa dostarczanie żywności w 2020 roku skorzystało z tej formy 

pomocy 158 osób. Realizacja programu polega na dostarczaniu żywności dla 

najuboższej ludności w ramach programu „POPŻ - Podprogram 2019”. W roku 

ubiegłym rozdysponowano 11 ton. 

8) W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 1 osobę zgłoszono na leczenie odwykowe w 2020 r., natomiast  

w stosunku do 8 osób w roku 2020 toczyło się postępowanie, zapewniono również 

wsparcie osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi. 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
76 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
77 

 

 

2. W dziale świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizowane 

są zadania w formie:  

1) Zasiłki rodzinne, W 2020 r wypłacono zasiłki rodzinne dla 225 dzieci na kwotę  

334 126,69 zł. 

 dodatki do zasiłków rodzinnych. W 2020 roku wypłacono 244 dodatki do zasiłku 

rodzinnego na kwotę 150 845,00 zł. 

 z tytułu urodzenia dziecka ( 11 dzieci) 10 985,00 zł. 

 dla 9 osób z tytułu opieki na dzieckiem - korzystanie z urlopu wychowawczego  

36 571,00 zł. 

 dla 24 osób z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 27 265,00 zł. 

 dla 6 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka 13 524,00 zł. 

 dla 18  osób z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego   

22 820,00 zł. 

 dla 32 osób z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 25 682,00 zł.  

 dla 140 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 13 998,00 zł. 

 zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono świadczenie dla 95 osób na kwotę 245 837,66 zł. 

 świadczenia pielęgnacyjne, w 2020 roku przyznano świadczenie dla 31 osób na kwotę 

658 595,78 zł. 

 świadczenia rodzicielskie wypłacono 7 osobom na kwotę 72 701,60 zł. 

 świadczenie rodzinne „Za życiem” – wypłacono 2 osobom świadczenie z tytułu 

urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub czasie płodu w wysokości 8 000,00 zł. 

 zapomoga z tytułu urodzenia drugiego i kolejnego dziecka (ciąża mnoga) na 

podstawie uchwały Rady Gminy,  w 2020 roku wypłacono świadczenie 1 rodzinie na 

2 dzieci w wysokości 1 000,00 zł. 

2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w 2020 roku wypłacono świadczenie 

dla 32 osób na łączna kwotę  32 000,00 zł. 

3) Zasiłki z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wypłacono świadczenia dla 15 osób na 

kwotę 72 293,54 zł. 

4) Świadczenie „Dobry Start” jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł., 

świadczenie dobry start przyznano dla 586 dzieci w kwocie 175 800,00 zł. 

5) Świadczenie wychowawcze program  „500+”  świadczenie wypłacono dla 799 dzieci na 

kwotę – 5 070 990,10 zł.  
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach 
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 W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono ok. 1500 osobom, 

różnych form pomocy począwszy od porady, pracy socjalnej, udzieleniu wsparcia np. poprzez 

zapewnienie schronienia przez szeroką gamę świadczeń (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 

świadczenie „dobry start, świadczenie wychowawcze „500+”, zasiłki z funduszu 

alimentacyjnego),  zasiłków (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe), kierowanie  

i odpłatność do DPS, Karta Dużej Rodziny, Asystent rodziny, obsługa Zespołu 

Interdyscyplinarnego, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, stypendia szkolne, pomoc w zorganizowaniu kolonii itp. Istotnym elementem 

jest fakt, iż typowe działania pomocy społecznej skierowane są do najuboższej ludności 

dotkniętej problemami społecznymi. 

 Szacować można, że ponad 30% mieszkańców korzysta z różnych form pomocy 

realizowanej w GOPS. 

 Z uwagi na szeroki wachlarz realizowanych zadań, kryteria dochodowe w odniesieniu 

do różnych form pomocy są różne (kryteria ustalane na podstawie wiążących ustaw i aktów 

wykonawczych lub procedur tj. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach 

rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty, o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci itp.) 

 Celem pracy pomocy społecznej wytyczonym przez ustawodawcę jest pomoc  

i zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym od ubóstwa po niezaradność życiową, 

alkoholizm, starość, niepełnosprawność i inne. 
  

9.2 Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym i Ochrona Zdrowia 

 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Działania 

te reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) z uwzględnieniem 

celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1492) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050).  

 Wymienione wyżej ustawy umożliwiają samorządowi gminy prowadzenie lokalnej 

polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób 

nadużywających alkoholu i substancji odurzających, współuzależnionych członków rodzin,                     

a w szczególności dzieci oraz podmiotów zajmujących się handlem napojami alkoholowymi. 

Wyznaczają konkretne zadania i wskazują środki finansowe na ich realizację.  

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Panki tworzone są Gminne 

Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii. Źródłem finansowania zadań 

Gminnych Programów są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Głównymi celami programów było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania alkoholu i przyjmowania substancji odurzających (motywowanie 

osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie pomocy prawnej rodzinom 

osób uzależnionych, ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych  

i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym, wdrażanie 

procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, realizacja programów 

profilaktycznych), opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po inne substancje 

psychoaktywne, edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów  
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profilaktycznych realizacja warsztatów i zajęć pozalekcyjnych o tematyce profilaktycznej oraz 

przestrzeganie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych (uchwały w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  

w gminie oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych). 

 Zadania przyjęte przez Radę Gminy oprócz działań profilaktycznych w zakresie 

uzależnień obejmują również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy 

przejawiającej się wśród dzieci i młodzieży. Zadania w zakresie profilaktyki Gmina Panki 

realizuje przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej 

Biblioteki.  

 W ramach profilaktyki społecznej Gmina współpracuje z organizacjami pożytku 

publicznego, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami abstynenckimi i klubami abstynenta oraz 

dyrektorami szkół i klubami sportowymi.  

 W celu zwiększenia dostępności pomocy dla osób uzależnionych działa punkt 

konsultacyjny świadczący pomoc informacyjną oraz prawną dla osób uzależnionych oraz 

członków rodzin, w których występuje problem alkoholizmu czy narkomanii.  

 Środki w ramach GPP i RPA oraz GPPN przeznacza się na realizację zadań 

profilaktycznych w tym działań kierowanych do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań ujętych 

w programach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na 

rok 2020 zaplanowano środki w wysokości  95 547,27 zł. wydatkowano kwotę  91 784,14 zł. 

 W roku 2020 z uwagi na obostrzenia spowodowane sytuacją pandemiczną w kraju 

realizacja zadań określonych w programie, polegająca na bezpośrednich działaniach z dziećmi, 

młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami gminy,  została zrealizowana w mniejszym zakresie niż 

było to zaplanowane.  Część środków pozyskanych w ramach tzw. „korkowego” wykorzystana 

została na zakup sprzętu sportowego oraz doposażenie miejsc do realizacji zadań wynikających  

z programów profilaktycznych, które realizowane będą w latach następnych. 

 W roku 2020 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wszczęła                                  

8 postepowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Wobec 6 osób Komisja 

podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.                       

Do Sądu Rejonowego  w Częstochowie wystosowano 5 wniosków o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego.  

 Problemy z alkoholem i używaniem substancji psychoaktywnych nadal niestety są  

wstydliwym tematem wśród ludzi żyjących w otoczeniu osoby nadużywającej. Ujawniają się 

dopiero w sytuacji kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc domowa, wypadki 

spowodowane przez pijanych czy odurzonych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie 

dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Pomimo wielu podejmowanych 

działań nadal pokutuje przyzwolenie społeczne polegające na tolerancji patologicznych 

zachowań. Działania profilaktyczne mają na celu uświadomienie całemu społeczeństwu  

a zwłaszcza młodemu pokoleniu, że piętnowanie niewłaściwych zachowań i reagowanie we 

właściwy sposób w określonych sytuacjach jest pierwszym krokiem do udzielenia pomocy 

zarówno osobie uzależnionej jak i jej rodzinie. 
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9.3 Gospodarka mieszkaniowa 

 

 Podstawą działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest przyjęty przez Radę Gminy 

Panki uchwałą Nr36.257.2018 z dnia 5.02.2018 r. „Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Panki na lata 2018-2022” (dalej: WPGMZG). 

Zgodnie z WPGMZG dynamika wzrostu stawek czynszu ustalona została na poziomie 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 

 W roku sprawozdawczym koszty zaliczek na fundusz remontowy do wspólnoty 

mieszkaniowej wynosił 23.223,16 zł. 

 

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2020 roku przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie Mieszkania Powierzchnia użytkowa w m² 

Ogółem 16 685 

W budynkach stanowiących 

współwłasność 

6 239 

 

Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy 

2020 r. Kwota zaległości w zł Ilość mieszkań, których lokatorzy 

zalegają z opłatami 

Na dzień 01.01.2020 r. 5236,73 5 

Na dzień 31.12.2020 r. 4103,28 8 

 

 W 2020 roku sprzedany został jeden lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie  

w miejscowości Kawki. 

 

Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. 

 W 2020 roku wypłacono 100 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 12538 zł., 

których beneficjentami było 10 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 46,28 zł., zaś kwota 

najwyższego dodatku 182,83 zł. 

 

9.4 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 

 Bezpieczeństwo mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań własnych samorządu 

gminnego, a głównym priorytetem jest ochrona przeciwpożarowa, która ma na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem. 

 

 W Gminie Panki działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Pankach,  

w  Aleksandrowie, w Cygance, w Janikach, w Kałmukach, w Kawkach, w Konieczkach,  

w Kostrzynie, w Praszczykach i w Zwierzyńcu Trzecim. OSP Panki jest jednostką należącą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy to 

integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mająca na celu ratowanie 

życia, zdrowia, mienia i środowiska. Przynależność do tego systemu świadczy  

o wysokim stopniu wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych.  
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 W 2020 roku cztery najaktywniejsze jednostki z terenu Gminy Panki wyjeżdżały łącznie 

109 razy, w tym 62 razy do pożarów, 44 razy do miejscowych zagrożeń, a 3 wyjazdy okazały 

się fałszywymi wezwaniami. Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Obecnie ekwiwalent pieniężny za 

1 godzinę wynosi 10,00 zł. W 2020 roku Gmina Panki wypłaciła strażakom ochotnikom 

ekwiwalent w wysokości 9 571,29 zł.  

 

 

 

 W 2020 roku Gmina Panki udzieliła dotacji w kwocie 4 200,00 zł. dla strażaków 

ochotników z OSP Kawki na zakup aparatów powietrznych. Dokonano również zakupu 4 sztuk 

ubrań ochronnych specjalnych dla OSP w Kałmukach na kwotę 7 200,00 zł.  

 

Zestawienie środków finansowych w 2020 r.: 
1. Składki na ubezpieczenie i polisy 21 496,17 zł 

2. Badania zdrowotne 4 523,20 zł 

3. Akcje ratownicze 9 571,29 zł 

4. Pozostałe wydatki na potrzeby OSP 112 149,12 zł 

5. Środki przeznaczone z Funduszów Sołeckich na potrzeby jednostek OSP 82 586,90 zł  

 

 

 

 

 

 

Pożary Miejscowe Zagrożenia Fałszywe Alarmy
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 Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Panki wpływa również 

współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w ramach, której podejmowane są 

działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży zarówno na 

drogach jak i środowisku szkolnym. W gminie działa system monitoringu wiejskiego, w skład 

którego wchodzą 4 kamery.  

 

9.5 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

 

Przepisy regulujące opiekę nad zwierzętami w Gminie Panki w 2020 roku: 

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 

3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2020”. 

4. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki. 

 

 Zgodnie z zapisami art. 1 ustawy o ochronie zwierząt „zapobieganie bezdomności 

zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gmin”. W celu realizacji tego zadania Rada Gminy Panki uchwala do końca 31 marca 

każdego roku, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Panki. 

W programie na 2020 rok zaplanowano w szczególności: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. odławianie bezdomnych zwierząt, 

3. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, 

4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

Składki na ubezpieczenie i
pollisy

Badania zdrowotne

Akcje ratownicze

Pozostałe wydatki na potrzeby
OSP

Środki przeznaczone z
Funduszów Sołeckich na
potrzeby jednostek OSP
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5. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

6. usypianie ślepych miotów, 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

9. edukację mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością i opieki nad zwierzętami, 

10. wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 

wydatkowania tych środków. 

 

 Na zadania ujęte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki w 2020 roku wydano 3 567,80 zł. 

 

10.  OŚWIATA 
 

 Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia.  

Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla 

wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią 

koronawirusa była oświata. Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do 25 marca, 

jednak w tym czasie następował coraz większy wzrost wykrywalności osób zakażonych 

koronawirusem i przerwa ta została przedłużona najpierw do Świąt Wielkanocnych, później  

do 26 kwietnia, a następnie do 24 maja. Mimo, że w ramach kolejnego etapu znoszenia 

obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa otwierane były przedszkola, a w szkołach 

organizowane zajęcia dla najmłodszych uczniów w naszej gminie nie było zbyt wielu rodziców 

chętnych do skorzystania z tego typu oferty. Dzieci w większości pozostały w domach, ucząc 

się zdalnie. We wrześniu nowy rok szkolny rozpoczął się pod znakiem wzmożonego rygoru 

sanitarnego. Szkoły wróciły do stacjonarnego nauczania. Wszystkie wystartowały planowo: 

uczniowie wcześniej otrzymali informację w jakiej formie odbędzie się rozpoczęcie roku.  

 Wraz z nadejściem jesieni w Polsce wyraźnie wzrosła krzywa zakażeń koronawirusem, 

dlatego rząd podjął decyzję, aby od 26 października szkoły powróciły do trybu nauczania 

zdalnego. Początkowo nauką zdalną zostali objęci tylko uczniowie klas 4-8 szkół 

podstawowych, niestety z uwagi na dynamiczny wzrost zakażeń od 2 listopada wszyscy 

uczniowie szkół podstawowych uczyli się zdalnie.  

 W ramach dwóch edycji projektu „Zdalna Szkoła” Gmina Panki zakupiła 56 laptopów 

i 56 zestawów słuchawek – wartość 59 241,00 zł. Ponadto Gmina Panki zakupiła 5 ozonatorów 

do dezynfekcji przestrzeni w szkołach i przedszkolach na kwotę 29 889,00 zł. 

 Szkoły i przedszkola na bieżąco monitorują zalecenia i wytyczne służb sanitarnych. 

Dyrektorzy zaopatrzyli placówki oświatowe w bezpłatne środki do dezynfekcji rąk i do 

powierzchni, środki ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowych oraz bezdotykowe 

dezynfektory. 
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10.1 Sieć szkolno – przedszkolna 

 

Na terenie Gminy Panki  znajdują się 4 placówki publiczne  prowadzone przez JST  

oraz 2 prywatne przedszkola. 
 

Lp. 
SZKOŁY/ 

PRZEDSZKOLA 

ORGAN 

PROWADZĄCY 
MIEJSCOWOŚĆ 

1 

Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza 

Kościuszki w Pankach 

 

Gmina Panki 
Panki, ul. Tysiąclecia 17 

2 

Szkoła Podstawowa           

im. Stanisława Staszica                  

 w Aleksandrowie 

Gmina Panki Aleksandrów 31 

3 

Szkoła Podstawowa          

im. Jana Pawła II   

w Konieczkach 

Gmina Panki Konieczki 64 

4 
Przedszkole               

w Pankach 
Gmina Panki Panki, ul. 1 Maja 7a 

5 

Tęczowe Przedszkole –

Centrum Językowe 

„MEGAN CROW”      

 w Pankach 

Osoba fizyczna Panki, ul. Tysiąclecia 3 

6 

Przedszkole 

Niepubliczne „ Kotek  

i myszka” w Pankach 

Osoba fizyczna Panki, ul. Powstańców Śl.23 

 

10.2  Liczba uczniów w szkołach i wychowanków oddziałów przedszkolnych  

       w roku 2020 

2020 SZKOŁY/ 

PRZEDSZKOLA 

ORGAN PROWADZĄCY LICZBA UCZNIÓW/ 

PRZEDSZKOLAKÓW 

wraz z oddziałem „0” 

 Szkoła Podstawowa          

im. Tadeusza 

Kościuszki w Pankach 

 

 

Gmina Panki 

 

 

183 

Szkoła Podstawowa           

im. Stanisława Staszica                  

w Aleksandrowie 

 

 

Gmina Panki 

 

 

58 

Szkoła Podstawowa          

im. Jana Pawła II   

w Konieczkach  

 

Gmina Panki 

 

135 

Przedszkole w Pankach  

 

 

Gmina Panki 

 

62 

Tęczowe Przedszkole –

Centrum Językowe 

„MEGAN CROW”      

w Pankach 

 

 

Osoba fizyczna 

 

 

30 

 

Przedszkole 

Niepubliczne „ Kotek  

i myszka”   w Pankach  

 

Osoba fizyczna  

 

70 
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10.3 Baza oświatowa 

 

 Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu.  

 Budynki szkolne, przedszkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów 

jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki  

i pracy.  

 Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

 Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 4 obiekty szkolne  

i  przedszkolne w: Pankach – 2 (szkoła i przedszkole), Konieczkach – 1 (szkoła i oddział 

przedszkolny), Aleksandrowie – 1  (szkoła i oddział przedszkolny). 

 

10.4 Realizowane zadania oświatowe  

 

 Gmina Panki realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności szkół, przedszkola  

i oddziałów przedszkolnych , zapewnia dostęp do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych,  

a także finansuje dowóz uczniów do szkół poza terenem gminy.  

 Zadania oświatowe realizowane są ze środków otrzymywanych z budżetu państwa – 

subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.  

 W jednostkach oświatowych realizowane są od wielu lat  projekty i programy 

zapewniające wysoki poziom nauczania.  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 

Projekty i programy:  

 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  

lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

"Przez eksperyment do wiedzy" (łączna wartość realizacji w roku 2020 –  48 429,79)  

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach: 

Projekty: 

 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  

lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" (łączna wartość realizacji w roku 2020  –  

40 352,47). 

 

 W związku z realizacją programu "Przez eksperyment do wiedzy" oraz "Nowoczesne 

działania kluczem do sukcesu" zakupiono wysokiej jakości pomoce naukowe,  

a także realizowana są zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich szerokie 

zainteresowania.  

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
87 

 

 

10.5 Wydatki na prowadzenie jednostek oświatowych 

 

1.  Na terenie Gminy Panki funkcjonuje szkolnictwo niepubliczne, które w 2020 roku 

otrzymało z budżetu gminy dotacje w następującej wysokości:  

 

Lp. 

 

Jednostka niepubliczna 

 

Kwota dotacji w 2020 roku 

1 
Tęczowe Przedszkole –Centrum Językowe „MEGAN 

CROW”  w Pankach 
363 906,00 

2 Przedszkole Niepubliczne „ Kotek i myszka” w Pankach 
 

710 907,75 

 

1. Wysokość kosztów poniesionych na prowadzenie placówek oświatowych ogółem  

w 2020 roku 

Lp. Nazwa jednostki Koszty ogółem 

 

1 

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Pankach 
2 749 144,13 

2 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica  w Aleksandrowie 
879 097,47 

3 
Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  

w Konieczkach 
1 893 092,23 

4 Przedszkole w Pankach 1 204 416,80 

 

10.6 Zatrudnienie w jednostkach oświatowych 

 

Lp. Nazwa jednostki 
Liczba osób 

zatrudnionych 

Liczba w etatach wg stanu 

na 31.12.2020 

1 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Pankach 
35 34,06 

2 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica   

w Aleksandrowie 
15 9,07 

3 
Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  

w Konieczkach 
28 23,81 

4 Przedszkole w Pankach 19 16,64 

 

10.7 Zwrot kosztów dowozów do jednostek oświatowych w 2020 roku 

  

 Gmina Panki refunduje zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich 

rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia  
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dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Łączna kwota dowozu 

uczniów niepełnosprawnych za rok 2020 wynosi  38 310,76 zł.  

 

  Gmina realizuje również dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Konieczkach oraz 

Szkoły Podstawowej w Pankach  na łączną kwotę 72 055,81zł w roku 2020. 

 Koszty  dowozu uczniów do szkół, względem roku ubiegłego znacznie uległy  

zmniejszeniu, z powodu zawieszenia działalności szkół z powodu pandemii SARS COV-2. 

 

11.  KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 
 

11.1 Biblioteka 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach jest samorządową instytucją kultury 

zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa. 

 Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, 

upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, 

organizuje imprezy kulturalne. Placówka nie posiada filii i oddziałów.   

 W 2020 roku na zakup książek wydano 10873,00 zł -  z czego 1500,00 zł pozyskano od 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa – Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Zakupiono 490 woluminów (w tym: 236 pozycji dla dorosłych, 186 – dla dzieci i młodzieży, 

68 woluminów  literatury popularnonaukowej). 

 GBP w Pankach przyjmuje również dary w postaci książek od swoich czytelników. 

W 2020 r.  było to 86 książek o wartości 722 zł. Ogólnie w 2020 r. przybyło 576 książek. 

 

 Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 roku wynosił 19826 woluminów. 
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Nowości zakupione w 2020 roku do GBP w Pankach 
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 Literatura piękna dla                Literatura piękna dla             Literatura popularnonaukowa  

            dorosłych - 8539 wol.                 dzieci i mł. - 5808 wol.             - 5479 wol. 
 

 
 W 2020 r. ze względu na pandemię zauważono znaczny spadek wypożyczeń o 33%  

w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie udostępniono 8986 książek i czasopism,  z czego 

99,5 % stanowiły wypożyczenia książek. Zbiory biblioteczne w 100% opracowane  

są w programie bibliotecznym LIBRA 2000. 

 Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające 

czytelnię, uczestnicy organizowanych spotkań, imprez oraz zajęć czytelniczych i plastycznych 

promujących bibliotekę, które można było organizować bez reżimu sanitarnego do 12 marca. 

Były to m. in. wycieczki dzieci z Przedszkola w Pankach, zajęcia czytelnicze w bibliotece  

z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej w Konieczkach, zajęcia czytelnicze pt. Dzień Babci 

i Dziadka w Tęczowym Przedszkolu w Pankach, wręczanie dyplomów dla dzieci, które brały 

udział w programie promującym czytelnictwo od najmłodszych lat: „Mała książka – wielki 

człowiek”, Bibliosobota z dziećmi pod hasłem „Walentynkowy czar par” oraz bal karnawałowy 

dla najmłodszych czytelników. 

 Dorośli użytkownicy uczestniczyli w spotkaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Panek. 

Biblioteka użyczyła miejsca w czytelni uczestnikom kursu komputerowego dla seniorów – 

Projekt Śląska Akademia Senior@. 

 W roku 2020 ze zbiorów GBP w Pankach korzystało 726 zarejestrowanych czytelników 

(z czego 25,6 % stanowili uczniowie i studenci, 37,3 % osoby pracujące, 37,1 % dzieci w wieku 

przedszkolnym, emeryci, renciści i osoby niezatrudnione). 
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Struktura czytelników według zajęcia 

 
 

Struktura wieku czytelników 
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Nz - pozostali 
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 Biblioteka posiada własną stronę internetową: www.gbppanki.naszabiblioteka.pl  

i profil facebookowy, na którym prowadzona jest promocja biblioteki. 

 Pracownicy biblioteki zamieszczają na bieżąco posty przypominające o ważnych 

wydarzeniach literackich i historycznych, zdjęcia tematycznych wystawek książek dostępnych 

w bibliotece i zakupionych nowości. Ogłaszają konkursy i zagadki w ramach obchodzących 

świąt np. Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Dnia Pluszowego Misia, 

Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Piszą recenzje zakupionych do biblioteki książek  

i zachęcają do ich wypożyczania. 

 W celu zaspokojenia wymagań czytelników i zapewnienia sprawnego funkcjonowania 

biblioteki pracownicy GBP w Pankach uczestniczyli w 2020 roku w wielu webinariach, 

szkoleniach i spotkaniach z pisarzami, wydawcami (głównie w formie on-line). 

 

Jedna z wielu recenzowanych na naszym profilu facebookowym książek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbppanki.naszabiblioteka.pl/
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11.2 Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 

 

 W Gminie Panki koordynatorem działalności o charakterze kulturalnym  i sportowo-

rekreacyjnym jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Działalność statutowa i programowa 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach  finansowana jest z budżetu Gminy Panki.  

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach otrzymał od Gminy Panki dotację 

celową w wysokości 302 tysięcy złotych. GOKiS Panki pozyskuje również środki własne 

poprzez wynajem obiektów sportowych (np. hali sportowej) oraz dofinansowanie różnego 

rodzaju turniejów i imprez sportowych z powiatowych oraz wojewódzkich związków  

i organizacji sportowych. W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach zatrudniał  

pięciu  pracowników na umowę o pracę (dyrektor, pracownik gospodarczy-pełny etat, robotnik 

gospodarczy-pełny etat, sprzątaczka-1/2 etatu, główna księgowa-1/10, a od 1 czerwca  

1/4 etatu). W zależności od potrzeb statutowych GOKiS Panki podpisuje również umowy - 

zlecenia.  

 W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach zarządzał i administrował 

następującymi obiektami o charakterze sportowo-rekreacyjnymi kulturalnym:  

1. Hala sportowa (duża sala sportowa, sala fitness, siłownia),  

ul. Ogrodowa 11 

2. Stadion piłkarski z budynkiem szatniowo-socjalnym i zadaszoną trybuną 

3. ul. Częstochowska 13 B 

4. Boisko wielofunkcyjne „Orlik”, ul. Ogrodowa 11 

5. Budynek socjalny, ul. 1 Maja 14 

6. Siłownia zewnętrzna, ul. Ogrodowa 11 

7. PZU Trasa Zdrowia, ul. Zwierzyniecka  

 

Hala Sportowa Panki 
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Stadion piłkarski w Pankach ul. Częstochowska 13b 

Budynek szatniowo-socjalny w Pankach ul. Częstochowska 13b 
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Sala fitness w Hali Sportowej w Pankach 

 

Siłownia w Hali Sportowej w Pankach 
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Budynek socjalny przy ul. 1 Maja 14 

 

Siłownia zewnętrzna ul. Ogrodowa 11 
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PZU Trasa Zdrowia 

  

 W 2020 roku ogromny wpływ na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Pankach miały liczne całoroczne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. 

Obostrzenia związane były z całkowitym lub czasowym wstrzymaniem działalności  

o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, a także znacznymi ograniczeniami w tej 

działalności dotyczącymi m.in. limitu osób przebywających na danych obiektach sportowych 

(hala sportowa, orlik czy stadion piłkarski) czy stosowaniem dodatkowych środków  

(m.in. płyny dezynfekcyjne, maseczki itp.) ochrony indywidualnej i zbiorowej. Powyższe 

obostrzenia spowodowały, że znaczna część zaplanowanych na 2020 rok imprez o charakterze 

kulturalnym, a zwłaszcza sportowo-rekreacyjnym została odwołana lub odbywała się  

w tzw. ścisłym rygorze sanitarnym co powodowało automatyczny wzrost kosztów 

organizacyjnych tychże wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. 

 Niemniej przez cały 2020 rok Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach działał 

nieprzerwanie. W okresie gdy nie było możliwości prowadzenia systematycznej   

i zaplanowanej działalności o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym 

pracownicy wykonywali prace porządkowe oraz drobne naprawy na obiektach, którymi 

zarządza i administruje GOKiS Panki.   

 Mieszkańcy Gminy Panki (dzieci, młodzież i dorośli) oraz okolicznych miejscowości  

w 2020 roku korzystali z następujących sekcji sportowych, kół zainteresowań oraz zajęć  

o charakterze  kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  

w Pankach: 

 

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Mateusz Szyszka)  

2. Nauka gry na instrumentach (instruktorzy Bogdan Krzak i Mateusz Szyszka) 

3. Piłka koszykowa mężczyzn (opiekunowie Vahe Muradyan i Dariusz Dędek) 
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4. Piłka siatkowa mężczyzn (opiekun Mateusz Chyra) 

5. Zumba (instruktor Małgorzata Szyjka) 

 

 Powyższe zajęcia odbyły się w strażnicy OSP Panki przy ulicy Tysiąclecia 1  

i pomieszczeniach Hali Sportowej przy ulicy Ogrodowej 11 (próby Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej i nauka gry na instrumentach)  oraz Hali Sportowej  przy ulicy Ogrodowej  11  

(zumba oraz piłka siatkowa i koszykowa mężczyzn).   

 

11.2.1 Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Mateusz Szyszka) 

      

 Ze względu na pandemię koronawirusa działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 

nauka gry na instrumentach była znacznie ograniczona. W pewnych okresach była 

wstrzymywana, niesystematyczna lub w formule on-line. W 2020 roku skład ilościowy 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej zmieniał się i liczył 15-20 członków oraz 5-8 młodych adeptów 

nauki gry na instrumentach. W 2020 roku członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

w Pankach zaprezentowali się 2 lutego  podczas VII Rodzinnego Kolędowania, którego 

głównymi organizatorami byli w miejscowym kościele Parafia pw. Świętej Rodziny w Pankach 

oraz Szkoła Podstawowa w Pankach. Młodzieżowa Orkiestra  Dęta uczestniczyła również  

w prezentacjach i mini-koncertach (szkoły i przedszkola), których głównym celem było 

pozyskiwanie  nowych jej członków. Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyły się 

(np. XXII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych) lub zostały przeprowadzone w znacznej 

ograniczonej formule liczne wydarzenia kulturalne, uroczystości kościelne (Święta 

Wielkanocne, Dzień Strażaka-Św. Florian, Boże Ciało czy Boże Narodzenie)  lub gminne 

(m.in. Gminny Dzień Dziecka i Gminno-Parafialne Dożynki), w których w przeszłości 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK i S Panki występowała lub uświetniała swoim występem 

ich charakter.  

  

11.2.2 Piłka koszykowa mężczyzn (opiekunowie Dariusz Dędek i Vahe Muradyan) 

 

 W sezonie 2019/2020 drużyna Spartans GOK i S Panki (opiekunowie: Vahe Muradyan  

i Dariusz Dędek) rywalizowała w trzeciej edycji I-ligowych rozgrywek Częstochowskiego 

Nurtu Basketu Amatorskiego. W sezonie 2019/2020 w rozgrywkach ligowych 

Częstochowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego uczestniczyło siedem zespołów I-ligowych  

z Częstochowy, Konopisk, Kamienicy Polskiej i Panek oraz dziewięć drużyn II-ligowych  

z Częstochowy, Blachowni, Mykanowa, Poczesnej, Starczy, Lublińca, Koszęcina  

i Dobrodzienia. Występujący w składzie (Wahe Muradyan, Dariusz Dędek, Marcin Galiczak, 

Damian Krawczyk, Tomasz Koślik, Łukasz Furgalski, Marcin Sawicki, Waldemar Krupa, 

Francois-Xavier Guidon, Jacek Powroźnik, Kamil Sierawski, Konrad Dobrucki Max 

Czernenki, Szymon Kowalik) Spartans GOKiS Panki został sklasyfikowany na szóstym 

miejscu w końcowej tabeli I Ligi CzNBA. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna Attyka 

Basketball Team Częstochowa wyprzedzając UKS Dwójkę Kamienica Polska, Wild Bears 

Basket Konopiska i KS Mustaf Częstochowa.  

 Zawodnicy sekcji piłki koszykowej Spartans GOKiS Panki ponadto uczestniczyli  

w Turniejach Streetballa, czyli tzw. Koszykówki Ulicznej w Oleśnie Śląskim, Lublińcu  

i  Częstochowie.  
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11.2.3 Piłka siatkowa  mężczyzn (opiekun Mateusz Chyra) 

 

 W sezonie 2019/2020 drużyna piłki siatkowej GOKiS Panki nie uczestniczyła  

w regularnych powiatowych rozgrywkach ligowych. Niemniej regularnie spotykała się podczas 

piątkowych zajęć o charakterze towarzysko-treningowych.  

 Ponadto sekcja piłki siatkowej mężczyzn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

i Sportu jest współorganizatorem rozgrywanego corocznie w styczniu z okazji Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych  

(3 dziewczęta/kobiety i 3 chłopców/mężczyzn), którego XI edycja odbyła się 12 stycznia 2020 

roku.  

 

11.2.4 Zumba (instruktor Małgorzata Szyjka)  

 

 Zajęcia zumby odbywały się w sali fitness lub na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” 

(okres letni). W  systematycznych  całorocznych  zajęciach  uczestniczyło 15-20 dziewcząt   

i kobiet.  

 

 Z siłowni zewnętrznej usytuowanej obok hali sportowej (ul. Ogrodowa 11) oraz PZU 

Trasy Zdrowia (ul. Zwierzyniecka) przez cały rok korzystają mieszkańcy Gminy Panki  

i ościennych miejscowości.  

 GOKiS Panki administrował  także Boiskiem Wielofunkcyjnym „Orlik”, na którym 

dwóch Lokalnych Animatorów Sportu (dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki  

w Warszawie) nadzorowało  i przeprowadzało zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

(wg tygodniowego harmonogramu) na które uczęszczały dzieci, młodzież i dorośli. Boisko 

Wielofunkcyjne „Orlik” było również m.in. areną VI Młodzieżowego Wakacyjnego Turnieju 

Piłki Nożnej „Letniak Cup 2020” (16.08.2020r).  

 Na obiektach zarządzanych i administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Pankach (hala sportowa, stadion piłkarski  i Orlik) odbywały się również 

systematyczne zajęcia treningowe sekcji piłki nożnej i mecze ligowe (drużyna seniorska oraz 

młodzieżowe) Klubu Sportowego Panki, sekcji piłki siatkowej Akademii Sportowej SPS Panki 

(drużyna seniorska oraz młodzieżowe) oraz  sekcji taekwon-do ITF ULKS  Pionier Panki.  

 Wymiennie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pankach w pankowskiej hali sportowej 

odbywały się także spotkania prężnie działającego stowarzyszenia o charakterze kulturalno-

historycznym, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Panek, którego prezesem jest dyrektor  

GOKiS-u  Stanisław Wrzesiński.  

 GOKiS Panki był również organizatorem i współorganizatorem kilku imprez  

o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym czy środowiskowym (cyklicznych  

i jednorazowych).  

 Gminny  Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach w 2020 roku był  m.in. organizatorem 

lub współorganizatorem:   

1. XII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych z okazji XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy (12.01.2020 r.) - Hala Sportowa w Pankach 

2. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej „O Puchar Na Zachętę (25.01.2020 r.) - Hala Sportowa  

w Pankach  

3. Dekanalny Turniej Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza (30.01.2020 r.) - Hala 

Sportowa w Pankach   
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4. XV Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w HPN Trampkarzy (2005 r. i mł.)  

o Puchar Starosty Kłobuckiego (15.02.2020 r.) - Hala Sportowa w Pankach  

5. VI Młodzieżowy Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej U-18 „Letniak Cup 2020”  

(16.08.2020 r.) - Boisko Wielofunkcyjne „Orlik” w Pankach  

6. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików (2011r. i mł.) „Pankowiaczek 2020” - 

(12.12.2020 r.) - Hala Sportowa w Pankach  

7. XX Jubileuszowy Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej MłodzikówD2  (2009 r. i mł.) 

„Herkules Cup 2020” - (20.12.2020 r.) - Hala Sportowa w Pankach  

     

 Na obiektach sportowych GOKiS Panki (Hala Sportowa, Boisko Wielofunkcyjne  

„Orlik  i Stadion Piłkarski) odbywały się także turnieje i imprezy sportowe,  

których współorganizatorami byli: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku  

(m.in. XXI Powiatowy Turniej Mini-Piłki Siatkowej Dziewcząt-Igrzyska Młodzieży Szkolnej-

2005/2006), Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku czy Okręgowy Związek Piłki Nożnej  

w Częstochowie i Podokręg Piłki Nożnej w Częstochowie.  

 Gminny  Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach  współpracuje z Klubem Sportowym 

Panki, Akademią Siatkówki SPS Panki, ULKS-em Pionier Panki, Gminną Biblioteką Publiczną 

w Pankach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Panek, Kołem Emerytów i Rencistów w Pankach 

(m.in. imprezy okolicznościowe), Szkołami Podstawowymi w Pankach, Konieczkach  

i Aleksandrowie, Przedszkolem w Pankach, Parafią pw. Świętej Rodziny w Pankach, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Pankach (współorganizacja imprez), Powiatowym Zrzeszeniem 

LZS w Kłobucku i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Kłobuku (organizacja   

i współorganizacja imprez sportowych) i Starostwem Powiatowym w Kłobucku 

(współorganizacja imprez sportowych  i kulturalnych).  

 W 2020 roku GOKiS Panki prowadził całoroczną i systematyczną konserwację 

obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m.in. zamontowano piłkochwyt za bramką 

na boisku piłkarskim przy ulicy Częstochowskiej 13B).  

 Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pankach 

zakupiono oprawy do lamp na słupy oświetleniowe Boiska Wielofunkcyjnego „Orlik”, tuleje  

mocujące do piłkochwytów na boisko piłkarskie, dwie przenośne aluminiowe treningowe 

bramki do piłki nożnej (7,32x2,44) wraz z siatkami, atlas wielostanowiskowy dla dzieci 

uczestniczących w treningach sportowych (siłownia) oraz kamery (w celu poprawy 

bezpieczeństwa na obiektach sportowych przy ulicy Ogrodowej 11).  

 Ponadto GOKiS Panki systematycznie doposaża poszczególne obiekty sportowe  

(z wypracowanych i pozyskanych finansowych środków zewnętrznych) w niezbędne 

urządzenia i sprzęt sportowy.   

 Dyrektor  GOKiS Panki Stanisław Wrzesiński otrzymał  przyznaną  przez Zarząd 

Powiatu Kłobuckiego nagrodę-wyróżnienie za 2020 rok w kategorii działacz sportowy.   
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Piłkochwyty za Boiskiem Piłkarskim w Pankach 

 

 
Przenośne aluminiowe bramki treningowe 
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Atlas wielostanowiskowy dla dzieci w siłowni w hali Sportowej w Pankach 
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11.2.5 KLUB SPORTOWY PANKI  

 

 W grudniu 2020 roku do dymisji podał się Zarząd Klubu Sportowego Panki z prezesem 

Mariuszem Biernackim. Powyższą decyzję Zarząd KS Panki argumentował brakiem 

współpracy z władzami Gminy Panki.  

 19 stycznia 2021 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Klubu Sportowego Panki dokonano wyboru nowego zarządu. Prezesem wybrany 

został Mateusz  Szadkowski.  

 W 2020 roku w Klubie Sportowym Panki w systematycznych zajęciach treningowych 

uczęszczało 70 zawodników (w tym 20 seniorów). W 2020 roku Klub Sportowy Panki 

zorganizował pomimo pandemii koronawirusa ponad 500 zajęć treningowych, z czego prawie 

100 to mecze ligowe w różnych kategoriach wiekowych.  

 W sezonie 2019/2020 seniorzy KS Panki (trener Adrian Pasieka) wywalczyli trzecie 

miejsce w Klasie Okręgowej (Częstochowa - Lubliniec), a w rundzie jesiennej kolejnego 

sezonu 2020/2021 wywalczyli pierwsze miejsce w grupie II Klasy Okręgowej (Częstochowa -

Lubliniec) równoznaczne z awansem do tzw. 8-zespołowej grupy mistrzowskiej walczącej  

o awans do IV Ligi Śląskiej w sezonie 2021/2022. Ponadto seniorzy KS Panki wywalczyli 

pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej im. Marka 

Sztolcmana w Kłobucku (trener Adrian Pasieka). Bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych 

minionego sezonu 2019/2020  oraz  obecnego 2020/2021 spisywały się drużyny młodzieżowe 

(m.in. w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 juniorzy młodsi zajęli pierwsze miejsce w  Lidze 

Okręgowej B2 Podokręgu Częstochowa). Klub Sportowy Panki z sukcesami uczestniczył 

również w kilkunastu turniejach (m.in. „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku, Szukamy 

Piłkarskich Janków-Finał Wojewódzki na Stadionie Śląskim, Mała Piłkarska Kadra Czeka, 

Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty  

(w 6 kategoriach wiekowych) – I miejsce drużyny Orlików (2009 r. i mł.) w Truskolasach 

(trener Grzegorz Kemuś) i II miejsce drużyny Trampkarzy (2005 r. i mł.) w Pankach (trener 

Robert Hyra), Herkules Cup, Pankowiaczek Cup, Feryjny Turniej o Puchar Prezesa MGLKS 

Liswarta Krzepice, Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezesa Gromu Miedźno, Turniej o Puchar 

Prezesa KS Olimpia Truskolasy, Turniej o Puchar Starosty Kłobuckiego we Wręczycy 

Wielkiej, Letniak Cup czy Turniej O Puchar Na Zachętę).    

 

11.2.6 AKADEMIA SIATKÓWKI SPS PANKI  

 

 W 2020 roku w zajęciach treningowych Akademii Siatkówki SPS Panki odbywających 

się na Hali Sportowej w Pankach uczestniczyło 40 zawodniczek (młodziczki, kadetki, juniorki 

i seniorki). Na bazie grup młodzieżowych siatkarki Akademii Siatkówki SPS Panki  zostały 

zgłoszone do rozgrywek liczącej siedem zespołów III Ligi Śląskiej Kobiet w sezonie 

2019/2020. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa rozgrywki ligowe III Ligi Śląskiej, 

w której rywalizowały żeńskie siatkarskie drużyny z Zabrza, Częstochowy, Czechowic-

Dziedzic, Michałkowic, Wilkowic, Blachowni i Panek zostały przerwane po rozegraniu 

zaledwie czwartej kolejki. Ostatecznie Akademia Siatkówki SPS Panki została sklasyfikowana 

na siódmym miejscu.   

 W kolejnym sezonie 2020/2021 seniorska drużyna Akademii Siatkówki SPS Panki 

została zgłoszona do składającej się z dwóch 7-zespołowych grup I Ligi Śląskiej Kobiet.  
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Siatkarki Akademii Siatkówki SPS Panki najpierw pod kierunkiem Dariusza Parkitnego 

wygrały podgrupę Grupę A I Ligi Śląskiej Kobiet. Już w 2021 roku pod kierunkiem Marcina  

Cebo Akademia Siatkówki SPS Panki wygrała  tzw. grupę mistrzowską I Ligi Śląskiej,  

a następnie rozgrywany (26-28.03.2021r.) w Pankach Turniej Finałowy I Ligi Śląskiej Kobiet 

zostając jednocześnie mistrzem województwa śląskiego seniorek. Następnie dzięki 

zwycięstwom podczas rozgrywanego również w Pankach (09-11.04.2021r.) Turnieju 

Półfinałowego o Wejście do II Ligi Centralnej oraz odbywającego się w Grodzisku 

Mazowieckim (23-25.04.2021r.) Turnieju Finałowego o Wejście do II Ligi Centralnej 

Akademia Siatkówki SPS Panki (której prezesem jest Mateusz Szadkowski) wywalczyła 

historyczny awans do II Ligi Centralnej Piłki Siatkowej Kobiet.  

 

11.2.7 ULKS PIONIER PANKI  

 

 W 2020 r. w sekcji taekwon-do ITF ULKS  Pionier Panki, której prezesem, a zarazem 

trenerem jest Piotr Telenga (IV Dan)  na systematyczne zajęcia treningowe (dwa razy  

w tygodniu)  odbywające się w sali fitness GOK i S-u Panki uczęszczało 30 zawodników,  

(10 dzieciaków, 12 młodzików, 4 juniorów młodszych, 1 junior, 1 młodzieżowiec i 2 seniorów).   

 Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe  

w 2020 roku Pawłowi Telendze i Maii Telęga, a trenerskie Piotrowi Telendze (wszyscy ULKS 

Pionier Panki).  

         W 2020 roku ULKS Pionier Panki uczestniczył w czterech imprezach sportowych,  

a największym klubowym sukcesem były medale (dwa złote i brązowy) Pawła Telengi oraz 

złoty Maji Telęgi wywalczone podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Nowej 

Rudzie- Słupiec (23-25.10.2020 r.).  

Udział oraz osiągnięcia sportowe KS Pionier Panki w 2020 roku 

1. VII Kłobuck CUP (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci, Kadetów oraz Młodzików)  - 

Zwierzyniec Pierwszy (23.02.2020 r.) 

 Amelia Brzęczek – III miejsce (układy formalne dzieci 0-10 cup) 

 Karolina Telenga – II miejsce (układy formalne kadetów 0-10 cup) i III miejsce (techniki  

specjalne kadetów) 

 Michał Telęga – II miejsce (walki młodzików-40 kg) i III miejsce (techniki specjalne  

młodzików) 

 Maja Bujak – II miejsce (walki młodziczek +54 kg) 

 Antonina Kwiędacz – II miejsce (układy formalne pow. 6 cup), III miejsce (walki 

młodziczek-50 kg) i III miejsce (techniki specjalne młodziczek) 

2. Puchar Polski Taekwon - Do ITF – Nowa Ruda-Słupiec (28.02-01.03.2020 r.) 

 Paweł Telenga – I miejsce (walki juniorów-62 kg) i III miejsce (techniki specjalne 

juniorów) 

 Maja Telęga – III miejsce (walki juniorek-45kg) 

3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych oraz Juniorów 

Taekwon - do ITF (Eliminacje do Mistrzostw Polski Taekwon - do ITF) – Rybnik                      

(03.10.2020 r.) 

 Paweł Telenga – I miejsce (walki juniorów młodszych-70kg), I miejsce (techniki specjalne 

juniorów młodszych) i III miejsce (układy formalne stopni mistrzowskich DAN) 
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 Maja Telęga – I miejsce (walki juniorek młodszych -46kg) 

 Maja Bujak – II miejsce (walki młodziczek +54kg) 

 

4. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda-Słupiec (23-25.10.2020 r.) 

 Paweł Telenga – I miejsce (walki juniorów młodszych -62kg), I miejsce (techniki  

specjalne) i III miejsce (układy formalne stopni mistrzowskich DAN),  

tytuł – Najlepszego Zawodnika Turnieju (Juniorzy Młodsi) 

 Maja Telęga – I miejsce (walki juniorek młodszych -46 kg). 

 

12.  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

 Współpraca Gminy Panki z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 Współpraca Gminy Panki z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega na: 

1. zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałaniu  

w celu zharmonizowania  działań, 

3. konsultowaniu odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych   

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

 

 Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Formy i zasady współpracy zawarte zostały                  

w Uchwale Nr 11.90.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Panki programem, Wójt Gminy ogłosiła 

otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki, planowanego do 

realizacji w 2020 roku. W treści ogłoszenia zawarte zostały: 

 zadania, które obejmuje konkurs 

 zasady przyznawania dotacji 

 termin i warunki realizacji zadania 

 składanie i otwarcie ofert 

 termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert 

 

Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży                          

i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie gier 

zespołowych oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych” złożyły: 

1. Akademia Siatkówki SPS Panki z siedzibą w Pankach ul. Zielona 15A 

Realizacja zadania publicznego poprzez:  

 prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

 uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych 

 organizacja wewnątrzgrupowych konkursów 

 zakup sprzętu sportowego 

 zatrudnienie trenera 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
106 

 

 

2. Klub Sportowy KS Panki z siedzibą w Pankach ul. Częstochowska 15 

Realizacja zadania publicznego poprzez:  

 prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

 uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach sportowych 

 opieka szkoleniowo-trenerska 

 organizacja i udział w zawodach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych 

 utrzymanie i rozwój bazy sportowej 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck z siedzibą  

w Kłobucku ul. E. Orzeszkowej 44 

Realizacja zadania publicznego poprzez: 

 cykl przedsięwzięć i zbiórek organizowanych przez drużyny Hufca ZHP Kłobuck               

w tym 5 Drużynę Harcerską Słoneczni w Pankach, 19 Drużynę Harcerską Orły  

w Konieczkach 

 realizacja biwaku sportowo-sprawnościowego i cykl zbiórek tematycznych   

 

 Na realizację zadania „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności 

ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych oraz organizowanie zawodów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych” będącego przedmiotem konkursu ofert w roku 2020, przeznaczono 

środki w wysokości 50 000,00 zł. Gmina Panki zleciła wykonanie zadań publicznych: 
 

1. Przy wsparciu realizacji zadania  kwotą 42 000,00 zł. Klubowi Sportowemu KS Panki. 

Okres realizacji zadania od 14 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  

Po upływie okresu realizacji, zadanie zostało poprawnie i terminowo rozliczone. 

Przeznaczone na wsparcie realizacji zadania środki  zostały wykorzystane w całości. 

2. Przy wsparciu realizacji zadania kwotą 2 000,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane przez 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck. W związku z zaistniałą 

sytuacją epidemiologiczną COVID-19, wystąpił brak możliwości realizacji zadania 

publicznego. Okres realizacji zadania od 1 kwietnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. 

Przeznaczona na wsparcie realizacji zadania kwota 2 000,00 zł. została zwrócona przez 

ZHP do budżetu Gminy, w dniu 9 grudnia 2020 roku. 

3. Przy wsparciu realizacji zadania  kwotą 6 000,00 zł. Akademii Siatkówki SPS Panki.  

Okres realizacji zadania od 3 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Po upływie okresu 

realizacji, zadanie zostało poprawnie i terminowo rozliczone. Przeznaczone na wsparcie 

realizacji zadania środki  zostały wykorzystane w całości.  
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 Zadania publiczne zrealizowane przez organizacje pożytku publicznego w roku 2020, 

zostały wykonane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Panki                             

w kwocie 48 000,00 zł. 

 Zarówno podczas realizacji zadań jak i po ich zakończeniu, nie wpłynęły żadne wnioski, 

uwagi i zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania zleconych zadań. Wszystkie organizacje,  

z którymi podpisano umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego złożyły sprawozdania 

końcowe z ich realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00 zł

2 000,00 zł

6 000,00 zł 0

Środki przyznane w ramach zadania „Propagowanie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez 

rozwijanie dyscyplin sportowych oraz organizowanie zawodów 
i imprez sportowo-rekreacyjnych”

1. Klub Sportowy KS Panki

2. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck

3. Akademia Siatkówki SPS Panki
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13.  PODSUMOWANIE 
 

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Panki za rok 2020. 

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie.  

Miejsca, które razem tworzymy,  budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

  

 Jak widać rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w naszej gminie.  

 

 Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu 

poprawy warunków życia. Pod tych hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, symulowanie rozwoju społecznego, podniesieniem 

atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle  

ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie 

dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców. 

  

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Panki, a w szczególności radnym i sołtysom, 

za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część 

została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych 

budżetach. 

 

 Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu 

Gminy Panki i jednostek organizacyjnych, którzy z wielkim zaangażowaniem  

i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. 

 

 Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włączanie się do 

udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wyzwania Gminy 

Panki są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny  

i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu 

urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy. 

 

 Na terenie Gminy Panki dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania 

stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Panki www.bip.panki.pl,  

i www.panki.pl. 

 

 Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet 

oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.  

Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie mnie i moim 

pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz w poszczególnych sołectwach.  

 

 Gratuluję również skutecznego wykorzystania funduszy sołeckich, dzięki którym nasza 

gmina staje się coraz piękniejsza.  

 

 

 

http://www.panki.pl/
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 Rok 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako trudny rok związany ze stanem epidemicznym, a co za tym idzie 

utrudnieniami związanymi z obostrzeniami. 

 

 Mam nadzieję, że bieżący rok będzie rokiem powrotu do normalności czego Państwu 

serdecznie życzę. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Urszula Bujak 

        Wójt Gminy Panki 

 

 

 

 

 

 


