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z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 167

51 – Wójta Gminy Marklowice nr 1 z dnia 29 kwietnia 2010 r. z wykonania 
budżetu Gminy Marklowice 170

45

UCHWAŁA NR XLIX/675/2010
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Jaworzna 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. 
zm.), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 
857), po konsultacjach określonych uchwałą Nr 
XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 

26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-
czących działalności statutowej tych organizacji 
(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002) Rada Miejska 
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w Jaworznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe oraz 
nagrodę i wyróżnienie Miasta Jaworzna dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. 1. Nadaje się stypendium, o którym mowa 
w § 1 nazwę „Stypendium Sportowe Miasta Ja-
worzna”.

2. Nadaje się nagrodzie, o której mowa w § 1 na-
zwę „Sportowa Nagroda Miasta Jaworzna”. 

3. Nadaje się wyróżnieniu, o którym mowa w 
§ 1 nazwę „Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworz-
na”. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przezna-
czonych na stypendia sportowe oraz nagrody 
i wyróżnienia określa Rada Miejska w Jaworznie 
w budżecie miasta.

§ 4. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Sty-
pendium Sportowego Miasta Jaworzna określony 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 

Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Spor-
towego Wyróżnienia Miasta Jaworzna określony 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Jaworzna.

§ 7. Tracą moc uchwała Nr X/108/2007 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu przyzna-
wania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów 
sportowych w mieście Jaworznie dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w mię-
dzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
w sporcie kwalifikowanym oraz uchwała Nr XXXVIII/
454/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 
kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/675/2010

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/675/2010

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/8/2010
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/345/2010 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, 

budowli i gruntów na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 
poz.1591 z późn.zm.), art.2, art.3 ust.1, art.5 i art.7 
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 121 
poz.844 z późn.zm.), Rada Gminy Rajcza uchwala, 
co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr LX/345/2010 Rady Gminy 
Rajcza z dnia 29 października 2010r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, budynków, budowli i gruntów na 2011r. 
wprowadza się punkt 4 i punkt 8”b” o treści:

1) pkt 4) od pozostałych budynków lub ich czę-
ści oraz garaży znajdujących się w tych budynkach 
nie wymienionych w punktach 1-3 oraz garaży 
wolnostojących nie wymienionych w punkcie 1-3 
oraz w punkcie 6 w wysokości 7,06 zł za 1 m2 po-

wierzchni użytkowej rocznie,
2) pkt 8 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 
zł od 1 ha powierzchni.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Rady Gminy 
nr LX/345/2010 z dnia 29 października 2010r. pozo-
staje bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie 
Gminy oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodnicząca Rady 
Honorata Szatanik
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UCHWAŁA NR II/9/2010
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LX/348/2010 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. nr 

142 poz.1591 z późn.zm.), art.8, art.10 ust.1 i 2 
oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2006r. 
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Nr 121 poz.844 z późn.zm.), Rada Gminy Rajcza 
postanawia 

§ 1. W § 1 uchwały nr LX/348/2010 Rady Gminy 
Rajcza z dnia 29 października 2010r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na rok 2011, 
w pkt 2) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów - wprowadza się podpunkt „a” 
o treści: „

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton” 
Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 

7 ton włącznie - 1.481,-zł
Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej po-

Poz. 47, 48

wyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1.536,-zł

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 
zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie 
Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodnicząca Rady 
Honorata Szatanik
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UCHWAŁA NR II/11/2010
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr LI/640/2010 z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, 
z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniej-
sza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Euro-
pejskich : dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 
1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 
dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi ( Dz. 
Urz. WEL 368 z 17.12.1992r. ) 2) dyrektywy 1999/
62/WE z 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 
z 20.07.1999r. ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne ( tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 
1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, 
poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008r. nr 93, poz. 
585, nr 116, poz. 730, z 2009r. nr 56, poz. 458, nr 
223, poz. 1463, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: 
Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ), art. 4
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych ( Dz. U. nr 62, poz. 718 ) oraz uchwały 
nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 

2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w któ-
rych pobiera się opłatę miejscową.Rada Miasta 
Wisły, uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienić treść § 2 ust. 1 uchwały Rady 
Miasta Wisły nr LI/640/2010 z dnia 28 października 
2010r. w sprawie: określenia inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 
2011 w następujący sposób: 

1. wykreślić inkasenta ujętego pod pozycją nr 
13, 22, 39 i 43

2. dodać inkasenta opłaty miejscowej od 
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub tu-
rystycznych na terenie Miasta Wisły, pod pozycją: 
nr 53: „ALMIRA 2005” Sp. z o.o. Kolonia Warszaw-
ska, Al. Krakowska 96A, 05-552 Wólka Krakowska 
– dla Villii „Almira” w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 
1a

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady  
Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XLII/272/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żarki na lata 2010 - 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zm) po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Rada Miejska Żarki uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki 
nad Zabytkami na lata 2010 - 2013” stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Żarki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/272/2010

Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 października 2010 r. 1

Załcznik nr 1 
Uchwały nr XLII/272/2010 
Rady Miejskiej w arkach 

z dnia 29 padziernika 2010r 
w sprawie przyjcia Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Gminy arki 
na lata 2010 – 2013 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

                          GMINA  ARKI 

2

                   ZAWARTO OPRACOWANIA 
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

I. Wstp   
II. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad  
    zabytkami   

III. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce  

IV. Uwarunkowania zewntrzne ochrony dziedzictwa kulturowego  
               IV.1. Strategiczne cele polityki pastwa w zakresie ochrony  

          zabytków i opieki nad zabytkami      
IV.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z    
          dokumentami wykonanymi na poziomie województwa  
          i powiatu  

V. Uwarunkowania wewntrzne ochrony dziedzictwa kulturowego   
V.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z  
       dokumentami wykonanymi na poziomie gminy (analiza    
       dokumentów  programowych gminy)   
V.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa  
       i krajobrazu  kulturowego gminy  
V.2.1. Zarys historii obszaru gminy  
V.2.2. Krajobraz kulturowy   
V.2.3. Zabytki nieruchome  
V.2.4. Zabytki ruchome  
V.2.5. Zabytki archeologiczne  
V.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych  
V.2.7. Dziedzictwo niematerialne  
V.3. Zabytki objte prawnymi formami ochrony  
V.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 
V.5. Zabytki o najwyszym znaczeniu dla gminy  

VI.  Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans 
     i zagroe   

VII. Załoenia programowe  
VII.1 Priorytety programu opieki   
VII .2. Kierunki działa programu opieki   
VII. 3. Zadania programu opieki.  

3

VIII. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami  

IX. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami  

X. ródła finansowania programu opieki nad zabytkami   

XI. Cz graficzna programu opieki nad zabytkami 
XI.1.Tabele 
XI.1.1.Rejestr zabytków nieruchomych 
XI.1.2.Rejestr zabytków ruchomych 
XI.1.3. Gminna Ewidencja   zabytków nieruchomych 
XI.1.4.Wykaz  stanowisk archeologicznych wgł. AZP 
XI.1.5. Gminna Ewidencja zabytków ruchomych  
XI. 2.Mapy  
XI.2.1. Mapa gminy z naniesionym  zasobem dziedzictwa kulturowego 
XI.2. 2. Mapy z  naniesionymi stanowiskami archeologicznymi              

                          

                    



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 3
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 3
Dziennik Urzêdowy

– 147 – Poz. 494

I. WSTP 

Program  opieki nad zabytkami  opracowany został na okres 4 lat. 
(2010- 2013). Obejmuje obszar gminy arki w granicach 
administracyjnych. Miasto arki połoone jest na południu Polski w 
powiecie myszkowskim w województwie lskim w odległoci 50 km na 
północny wschód od Katowic. Pod wzgldem powierzchni i zaludnienia 
naley do mniejszych jednostek gminnych. 
                Gmina zajmuje powierzchni 100,67 km2 , co stanowi 0,83 % 
powierzchni województwa lskiego. W skład gminy arki oprócz 
miasta arki wchodzi 10 sołectw: Wysoka Lelowska, Przybynów, 
Ostrów, Zaborze, Suliszowice, Jaroszów, Czatachowa, Zawada, 
Jaworznik, Kotowice. W całoci obszar  gminy  wchodzi w skład 
Krajobrazowego Parku Jurajskiego i jego otuliny. 
                 Ze wzgldu na  połoenie , atrakcyjno  walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych  oraz walorów  kulturowych, we 
wszystkich dokumentach strategicznych władze Gminy postawiły na 
rozwój turystyki. W  zwizku z powyszym  trudno bdzie  osign
zamierzony cel  bez uporzdkowania  pojedynczych obiektów o 
walorach zabytkowych i tradycyjnych oraz  zdegradowanego do
mocno krajobrazu kulturowego. Ochrona   znajdujcego si na terenie 
gminy zasobu wartoci kulturowych materialnych i niematerialnych  
powinna by przedmiotem  szczególnej troski zarówno mieszkaców jak 
i władz samorzdowych. Umoliwienie dalszego istnienia, a nawet 
wzbogacenie materialnego dziedzictwa kulturowego to główny cel 
publiczny jaki  naley postawi.  Dobrze zachowane , zadbane zabytki 
stanowi bowiem o tosamoci  regionu i mog by  jednym z 
elementów  rozwoju gospodarczego gminy. 
               Rola samorzdu terytorialnego w ochronie dziedzictwa 
kulturowego jest współczenie bardzo doniosła, cho nie zawsze 
naleycie zidentyfikowana. Efektywne wykonywanie wskazanych zada
własnych ma nie tylko znaczenie dla zachowania zasobu zabytkowego, 
ale równie, jeeli zostanie właciwie rozpoznane, korzystnie wpływa 
na rozwój lokalny, pobudzajc wzrost ruchu turystycznego, a w 
konsekwencji rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. 
Trzeba jednak pamita, e jednostki samorzdu terytorialnego s
równie, zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Krajowy 
Orodek Bada i Dokumentacji Zabytków, włacicielem ok. 20% 
zabytków nieruchomych i w zwizku z tym s zobowizane do ich 
zachowania w naleytym stanie. Obowizek opieki obciajcy 
włacicieli to: naukowe badanie i dokumentowanie zabytków, 
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prowadzenie wymaganych prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i utrzymanie zabytku 
oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z zabytku w 
sposób zapewniajcy trwałe zachowanie jego wartoci; 
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego 
znaczeniu dla historii i kultury (art. 5 u.o.z.o.z.). Zadania własne 
poszczególnych jednostek samorzdu terytorialnego, odnoszce si do 
zachowania dziedzictwa kulturowego, naley wic postrzega
niezmiernie szeroko, a wic równie z perspektywy gminy, powiatu i 
województwa jako włacicieli zabytków. 
             Naley zaznaczy, i jednostki samorzdu terytorialnego maj
wiodc rol w absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor kultury. 
Przepisy ustaw samorzdowych odnosz si zarówno do ochrony 
zabytków, jak i opieki nad zabytkami. Rozrónienie to ma doniosłe 
znaczenie, gdy ochrona dotyczy władczej ingerencji, natomiast opieka 
polega na działalnoci faktycznej, stanowic obowizek kadego 
właciciela i posiadacza zabytku, w tym take  jednostek samorzdu 
terytorialnego 

              Głównym celem niniejszego Programu opieki nad zabytkami
jest wypracowanie  metod  do osignicia   znaczcej poprawy stanu 
zasobów  lokalnego dziedzictwa  kulturowego oraz zachowanie  
krajobrazu  kulturowego w powizaniu ze rodowiskiem naturalnym, 
poprzez okrelenie podstawowych warunków i czynników  
organizacyjnych, finansowych oraz  edukacyjnych.  
W niniejszym dokumencie  wskazano 3  główne cele;  
1. Rewaloryzacj dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju 

społeczno - gospodarczego gminy, 
2. Ochron  i wiadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy,
3. Badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocj  i 

edukacj słuc  budowaniu tosamoci 
Sformułowane cele wykraczaj  ponad 4-letni okres  obowizywania 
programu, ale  s wskazówk dla samorzdu  na kolejne lata.  
            Naley zaznaczy, i dotychczasowe dokonania samorzdu daj
nadziej  na osignicie zamierzonych celów.  Kontynuacja 
realizowanych   działa  powinna  postpowa  zarówno w formie 
biernej – w prawie miejscowym i czynnej ,  poprzez  finansowanie prac 
konserwatorskich w obiektach we władaniu samorzdu i udzielaniu 
dotacji dla  innych włacicieli  obiektów zabytkowych. 
               Niniejsze opracowanie składa si z trzech zasadniczych czci. 
W pierwszej omówione zostały przepisy i uwarunkowania  prawne 
wynikajce z ustaw, rozporzdze , dokumentów  strategicznych oraz  
planistycznych; druga  zawiera charakterystyk  zasobów dziedzictwa  
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prowadzenie wymaganych prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i utrzymanie zabytku 
oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z zabytku w 
sposób zapewniajcy trwałe zachowanie jego wartoci; 
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego 
znaczeniu dla historii i kultury (art. 5 u.o.z.o.z.). Zadania własne 
poszczególnych jednostek samorzdu terytorialnego, odnoszce si do 
zachowania dziedzictwa kulturowego, naley wic postrzega
niezmiernie szeroko, a wic równie z perspektywy gminy, powiatu i 
województwa jako włacicieli zabytków. 
             Naley zaznaczy, i jednostki samorzdu terytorialnego maj
wiodc rol w absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor kultury. 
Przepisy ustaw samorzdowych odnosz si zarówno do ochrony 
zabytków, jak i opieki nad zabytkami. Rozrónienie to ma doniosłe 
znaczenie, gdy ochrona dotyczy władczej ingerencji, natomiast opieka 
polega na działalnoci faktycznej, stanowic obowizek kadego 
właciciela i posiadacza zabytku, w tym take  jednostek samorzdu 
terytorialnego 

              Głównym celem niniejszego Programu opieki nad zabytkami
jest wypracowanie  metod  do osignicia   znaczcej poprawy stanu 
zasobów  lokalnego dziedzictwa  kulturowego oraz zachowanie  
krajobrazu  kulturowego w powizaniu ze rodowiskiem naturalnym, 
poprzez okrelenie podstawowych warunków i czynników  
organizacyjnych, finansowych oraz  edukacyjnych.  
W niniejszym dokumencie  wskazano 3  główne cele;  
1. Rewaloryzacj dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju 

społeczno - gospodarczego gminy, 
2. Ochron  i wiadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy,
3. Badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocj  i 

edukacj słuc  budowaniu tosamoci 
Sformułowane cele wykraczaj  ponad 4-letni okres  obowizywania 
programu, ale  s wskazówk dla samorzdu  na kolejne lata.  
            Naley zaznaczy, i dotychczasowe dokonania samorzdu daj
nadziej  na osignicie zamierzonych celów.  Kontynuacja 
realizowanych   działa  powinna  postpowa  zarówno w formie 
biernej – w prawie miejscowym i czynnej ,  poprzez  finansowanie prac 
konserwatorskich w obiektach we władaniu samorzdu i udzielaniu 
dotacji dla  innych włacicieli  obiektów zabytkowych. 
               Niniejsze opracowanie składa si z trzech zasadniczych czci. 
W pierwszej omówione zostały przepisy i uwarunkowania  prawne 
wynikajce z ustaw, rozporzdze , dokumentów  strategicznych oraz  
planistycznych; druga  zawiera charakterystyk  zasobów dziedzictwa  
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kulturowego, wskazanie  form  jego ochrony oraz  ocen stanu 
zachowania Charakterystyk zasobów zabytkowych podsumowano 
analiz SWOT, która dała podstaw do opracowania celów i kierunków 
działa , sformułowanych  w trzeciej czci programu.  
Przy opracowaniu  i tworzeniu  „Gminnego Programu” korzystano z 
metody i instrukcji Krajowego Orodka Bada i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie .  

              fotografie współczesne   
Przy opracowaniu zarysu historii gminy oraz charakterystyki  zasobu 
zabytkowego oparto si  na:  

- M. Antoniewicz, Przeszło arek. Powstanie i rozwój miasta 
na przestrzeni szeciu wieków, Czstochowa 1982 

- Szkice z dziejów arek, praca zbiorowa, pod red. H. Roli, 
Katowice 1984,  

- M. Antoniewicz, Wytyczne konserwatorskie dla Gminy arki , 
Czstochowa 1992, (mszp)

Ocena zachowanej historycznej substancji zabytkowej z terenu miasta  i 
gminy arki dokonana została  po 
Przeanalizowaniu ródeł kartograficznych :  
- Mappa  Szczególna Województwa Krakowskiego i Xsistwa 
Siewierskiego sporzdzona przez Karola de Pertheesa zw1787 r.; 
- Mappa  woj. Krakowskiego z 1827 r. 
- Topograficzna  Karta Królestwa Polskiego 1839 

Opracowanie wykonano w dwóch tomach.  
               Tom pierwszy  zawiera tekst oraz  przedstawienia graficzne(tabele i  
               mapy). 
                Tom drugi ; materiał ilustracyjny (ródła kartograficzne, ikonografi i   
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            II. PODSTAWA  PRAWNA    OPRACOWANIA  GMINNEGO  
      GMINNY  PROGRAMU OPIEKI NAD  ZABYTKAMI 

Obowizek Gminy w zakresie opracowywania gminnych programów 

opieki nad zabytkami okrelaj nastpujce akty prawne:  

I. Ustawa z  5 czerwca 1998 r o samorzdzie  terytorialnym (art. art. 

7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z pón. zm.) do zada

własnych gminy nale sprawy „kultury, w tym bibliotek gminnych i 

innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Ustawa z  23 lipca 2003 r. – o ochronie i opiece nad zabytkami  
(Dz.U. z 203 r. Nr 162, poz. 1568)  
1. Art. 21,  informuje o tym, e:

• podstaw do sporzdzenia programów  opieki nad zabytkami przez 

województwa, powiaty i gminy jest ewidencja zabytków, 

• wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminn ewidencj

zabytków w formie zbioru  kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy, objtych wojewódzk ewidencj

zabytków. 

 Art. 87 informuje o tym, e:
- burmistrz sporzdza na okres 4 lat gminny program opieki nad   

   zabytkami, gminne  

               Program opieki nad zabytkami ma na celu:                        

a) włczenie problemów ochrony zabytków do systemu zada

strategicznych, wynikajcych z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, 

b) uwzgldnienie uwarunkowa ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i  dziedzictwa archeologicznego, łcznie 

z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi  ekologicznej, 
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c) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stan zachowania, 

d) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego,  

e) podejmowanie działa zwikszajcych atrakcyjno zabytków dla 

potrzeb: społecznych,  turystycznych i edukacyjnych oraz sprzyjanie 

inicjatywom wspomagajcych wzrost rodków finansowych na opiek

nad zabytkami.  

3. Gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada   Gminy, po 

uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

4.  Z realizacji programów burmistrz sporzdza, co 2 lata sprawozdania, 

które przedstawia si Radzie Gminy.
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III. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI    
               NAD  ZABYTKAMI W POLSCE 

            W Konstytucji RP, zabytki zostały objte ochron zadeklarowan
jako konstytucyjny obowizek pastwa i kadego obywatela (art. 5, art. 6 
ust. 1 i art. 86). 

          Głównym aktem prawnym regulujcym zasady ochrony i opieki 
nad zabytkami w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pózn. zm.). 
art. 3, 4, 6, 7, 16 ust. 1, art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz art. 89; 

Obowizujca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
wprowadziła pojcia ochrony i opieki nad zabytkami: 

• Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działa majcych na celu zapewnienie warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych umoliwiajcych trwałe zachowanie 
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie 
zagroeniom mogcym spowodowa uszczerbek dla wartoci zabytków, 
udaremnianie niszczenia i niewłaciwego korzystania z zabytków, 
przeciwdziałanie kradziey, zaginiciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granic, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia 
zabytków, uwzgldnianie zada ochronnych w planowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu rodowiska. 

• Opieka nad zabytkiem w rozumieniu ustawy sprawowana jest przez jego 
właciciela lub posiadacza i polega na zapewnieniu warunków  
naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniajcy trwałe 
zachowanie jego wartoci; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o 
zabytku oraz o jego znaczeniu dla historii kultury.

Art. 4 teje ustawy stwierdza, e: 
„Ochrona zabytków polega, w szczególnoci, na podejmowaniu przez 
organy administracji publicznej, działa majcych na celu: 
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
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umoliwiajcych trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie; 
2) zapobieganie zagroeniom mogcym spowodowa uszczerbek dla 
wartoci zabytków; 
3) udaremnianie niszczenia i niewłaciwego korzystania z zabytków; 
4) przeciwdziałanie kradziey, zaginiciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granic; 
5) kontrol stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 
6) uwzgldnianie zada ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu rodowiska.” 
Art. 5 okrela w sposób otwarty kwesti opieki nad zabytkami: 
„Opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właciciela lub 
posiadacza polega, w szczególnoci, na zapewnieniu warunków: 
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie; 
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniajcy trwałe zachowanie 
jego wartoci; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego 
znaczeniu dla historii i kultury.” 

Ochrona zabytków, w przeciwiestwie do opieki nad zabytkami, 
realizowana jest przez organy administracji publicznej,czyli 
administracji rzdowej i samorzdowej, działajce w publicznym 
interesie, zgodnie z przypisanymi im ustawowo kompetencjami. 

Art. 6 ust. 1 i 2 klasyfikuje w układzie rzeczowym przedmioty 
               ochrony i zarazem stanowi szczegółow definicj zabytku: 

„1. Ochronie i opiece podlegaj, bez wzgldu na stan  zachowania: 
1) zabytki nieruchome bdce, w szczególnoci: 
a) krajobrazami kulturowymi, 
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 
c) dziełami architektury i budownictwa, 
d) dziełami budownictwa obronnego, 
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i   
innymi zakładami przemysłowymi, 
f) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 
h) miejscami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd działalno
wybitnych osobowoci lub instytucji; 
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2) zabytki ruchome bdce, w szczególnoci: 
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 
uytkowej, 
b) kolekcjami stanowicymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i 
uporzdkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 
c) numizmatami oraz pamitkami historycznymi, a zwłaszcza 
militariami, sztandarami, pieczciami, odznakami, medalami i orderami, 
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urzdzeniami, rodkami transportu 
oraz maszynami i narzdziami wiadczcymi o kulturze materialnej, 
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 
dokumentujcymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku, nr 85 poz. 539; z 
1998 roku, nr 106 poz. 668; z 2001 roku, nr 129 poz. 1440 oraz z 2002 
roku, nr 113 poz. 984), 
f) instrumentami muzycznymi, 
g) wytworami sztuki ludowej i rkodzieła oraz innymi obiektami 
etnograficznymi, 
h) przedmiotami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd
działalno wybitnych osobistoci lub instytucji; 
3) zabytki archeologiczne bdce, w szczególnoci: 
a) pozostałociami terenowymi pradziejowego i historycznego 
osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami, 

               d) reliktami działalnoci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 
2. Ochronie mog podlega nazwy geograficzne, historyczne lub 
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki 
osadniczej.” 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dokonuje podziału 
kompetencji w zakresie ochrony zabytków. Organami ochrony zabytków 
s (art. 89):  

1. minister właciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, w którego imieniu zadania i kompetencje w tym 
w zakresie wykonuje Generalny Konserwator Zabytków,

2.  wojewoda, w którego imieniu zadania i kompetencje w tym 
zakresie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. 

Do zada Generalnego Konserwatora Zabytków naley w 

szczególnoci:  
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2) zabytki ruchome bdce, w szczególnoci: 
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 
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charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 
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e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku, nr 85 poz. 539; z 
1998 roku, nr 106 poz. 668; z 2001 roku, nr 129 poz. 1440 oraz z 2002 
roku, nr 113 poz. 984), 
f) instrumentami muzycznymi, 
g) wytworami sztuki ludowej i rkodzieła oraz innymi obiektami 
etnograficznymi, 
h) przedmiotami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd
działalno wybitnych osobistoci lub instytucji; 
3) zabytki archeologiczne bdce, w szczególnoci: 
a) pozostałociami terenowymi pradziejowego i historycznego 
osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami, 

               d) reliktami działalnoci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 
2. Ochronie mog podlega nazwy geograficzne, historyczne lub 
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki 
osadniczej.” 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dokonuje podziału 
kompetencji w zakresie ochrony zabytków. Organami ochrony zabytków 
s (art. 89):  

1. minister właciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, w którego imieniu zadania i kompetencje w tym 
w zakresie wykonuje Generalny Konserwator Zabytków,

2.  wojewoda, w którego imieniu zadania i kompetencje w tym 
zakresie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. 

Do zada Generalnego Konserwatora Zabytków naley w 

szczególnoci:  
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• opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami,  
• realizacja zada wynikajcych z krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami,  
• podejmowanie działa zwizanych ze wspieraniem rozwoju 
regionalnego i realizacj kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki 
nad zabytkami,  
• prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych nieprawnie za granice,  
• wydawanie decyzji, postanowie i zawiadcze w sprawach 
okrelonych w ustawie oraz w przepisach odrbnych,                       
• organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz 
stosowania przepisów dotyczcych ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami,  
• sprawowanie nadzoru nad działalnoci wojewódzkich konserwatorów 
zabytków,  
• promowanie bada naukowych w zakresie konserwacji zabytków,  
• organizowanie szkole dla słub konserwatorskich,  
• organizowanie konkursów promujcych opiek nad zabytkami, w tym 
przyznawanie wyrónie, nagród pieninych i rzeczowych,  
• opiniowanie wniosków o nadanie odznaki .Za opiek nad zabytkami.,  
• współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony 
zabytków,  
• organizowanie szkole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

 podejmowanie działa zwizanych z trosk o zabytki dotyczce 
historii Polski pozostajce poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

Do zada wojewódzkiego konserwatora zabytków naley w 
szczególnoci:  

• realizacja zada wynikajcych z krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami,  

• sporzdzanie w ramach przyznanych rodków budetowych planów 
finansowych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

• prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 
gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

• wydawanie, zgodnie z właciwoci, decyzji, postanowie i 
zawiadcze w sprawach okrelonych w ustawie oraz w przepisach 
odrbnych, 

•  sprawowanie nadzoru nad prawidłowoci prowadzonych bada
konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, 
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restauratorskich, robót budowlanych i innych działa przy zabytkach 
oraz bada archeologicznych,  

• organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami, 

•  opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz 
koordynacja działa przy realizacji tych planów,  

• upowszechnianie wiedzy o zabytkach,  
• współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach 

ochrony zabytków.  

                Do zada i kompetencji władz samorzdowych naley:

• wyłcznie od gminy zaley naleyte zagospodarowanie otoczenia wokół 
zabytku, gdy właciw form tej  ochrony jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego – art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z pón. zm.; dalej: u.o.z.o.z.); planowanie przestrzenne jest 
równie podstawowym narzdziem kształtowania i ochrony krajobrazu;                          

•  jednostki samorzdu terytorialnego powinny uchwali programy opieki 
nad zabytkami (art. 87 u.o.z.o.z.), realizujc cele wytyczone na szczeblu 
centralnym w krajowym programie ochrony zabytków i opiece nad 
zabytkami (art. 87 u.o.z.o.z.);  

• rada gminy, po zasigniciu opinii wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, jest właciwa rzeczowo w zakresie ustanowienia parku 
kulturowego oraz ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (art. 16–20 u.o.z.o.z.);  

• zabytki s istotnym elementem rozwoju regionalnego i z tego wzgldu 
problemy dotyczce ich ochrony powinny by uwzgldniane w 
dokumentach strategicznych (szczególnie wanych na poziomie 
województwa);  

•  organy stanowice gminy, powiatu i województwa mog udziela
dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 u.o.z.o.z.);  

• gmina jest zobowizana do prowadzenia ewidencji zabytków, która 
powinna stanowi kompletne i podstawowe ródło wiedzy na temat 
zasobu zabytkowego w gminie (art. 22 ust. 4 u.o.z.o.z.);  

Naley zaznaczy, e  art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 z 
póniejszymi zmianami) definiuje zadania własne gminy w zakresie  
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jest to „zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnoci dotyczcych sfery 
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zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnoci dotyczcych sfery 

14

kultury, w tym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. W tym 
przypadku dla gminy instrumentami realizacji interesu publicznego s m. 
in. uchwalanie dokumentów strategicznych i programowych,  
sporzdzanie i uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. 

                                Ponadto utrzymywanie jednostek specjalistycznych w  
               zakresie muzealnictwa oraz działania włacicielskie wobec zabytków  

stanowicych własno gminy i jej jednostek. Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 
roku, nr 162 poz. 1568 z póniejszymi zmianami) nakłada m. in. na 
organy samorzdowe obowizek zapewnienia warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. nr 120 poz. 
564). 
               Uregulowania  prawne dotyczce  ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami,  znajduj si w wielu innych  obowizujcych ustawach, 
w tym w: 

• ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.), 

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), 

• ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska 
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 
92, poz. 880), 

• ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami 
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.), 

• ustawie z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
Nr 13, poz. 123), 

• ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z 
pón. zm.). 

Rozporzdzenia 
• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 roku  w 

sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 roku, nr 112 poz. 940); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 roku w 
sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania 
realizacji zada z zakresu kultury, trybu  
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składania wniosków oraz przekazywania rodków z Funduszu 
Promocji Kultury (Dz. U. z 2005roku, nr 24 poz. 200); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w 
sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 roku, 
nr 212 poz. 2153); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, 
a take innych działa przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 roku, nr 
150 poz. 1579); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 roku w 
sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i 
gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granic niezgodnie z prawem 
(Dz. U. z 2004 roku, nr 124 poz. 1305); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 roku w 
sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad 
zabytkami (Dz.U. z 2004 roku, nr 124 poz. 1302); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 roku w 
sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za 
granic (Dz. U. z 2004 roku, nr 84 poz. 798); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w 
sprawie organizacji wojewódzkich urzdów ochrony zabytków 
(Dz. U. z 2004 roku, nr 75 poz. 706); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w 
sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków 
archeologicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 71 poz. 650); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku w 
sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 
z 2004 roku, nr 30 poz. 259). 
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sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i 
gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
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(Dz. U. z 2004 roku, nr 124 poz. 1305); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 roku w 
sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad 
zabytkami (Dz.U. z 2004 roku, nr 124 poz. 1302); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 roku w 
sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za 
granic (Dz. U. z 2004 roku, nr 84 poz. 798); 

• Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 roku w 
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Poz. 4916

              IV     UWARUNKOWANIA  ZEWNTRZNE    OCHRONY        
                     DZIEDZICTWA   KULTUROWEGO 

  IV. 1. Strategiczne  cele polityki pastwa w zakresie ochrony  
                zabytków i opieki nad zabytkami zawiera: 

• KRAJOWY  PROGRAM  OCHRONY  ZABYTKÓW  I  OPIEKI  
NAD ZABYTKAMI 

Art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowizek sporzdzenia 
Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Celem 
krajowego programu jest stworzenie warunków niezbdnych do 
sprawowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W krajowym 
programie powinny zosta okrelone cele i kierunki działa oraz zadania 
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposoby 
finansowania planowanych działa oraz harmonogram ich realizacji. 
Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami obecnie jest 
opracowywany, dlatego opieramy si  na  tezach do Krajowego 
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami okrelono siedem 
podstawowych zasad konserwatorskich: 
• primum non nocere, 
• maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i  
  wszystkich jego wartoci (materialnych i niematerialnych), 
• minimalnej niezbdnej ingerencji (powstrzymanie si od działa  
  niekoniecznych), 
• usuwania tylko tego, co na oryginał działa niszczco, 
• czytelnoci i odrónialnoci ingerencji, 
• odwracalnoci metody i materiałów, 
• wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepsz wiedz i na 
najwyszym poziomie. 
Zasady te powinny by uwzgldniane podczas prowadzenia wszelkich 
prac przy zabytkach przez wszystkie osoby działajce w sferze opieki 
nad zabytkami, w tym przez: pracowników urzdów, konserwatorów 
dzieł sztuki, architektów, urbanistów, pracowników budowlanych, 
archeologów, badaczy, włacicieli, uytkowników i innych. 

• NARODOWY  PROGRAM  KULTURY OCHRONA 
ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 
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     NA LATA 2004-2013 

Celem strategicznym narodowego programu jest intensyfikacja ochrony i 
upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie 
kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych. 
Celami czstkowymi programu s: 
• poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych    w 
sferze dokumentacji i ochrony zabytków, 
• kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele  
kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele  społeczne, 
• zwikszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsibiorczoci  
   przez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów  
  turystycznych, 
• promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granic w  
  szczególnoci za pomoc narzdzi społeczestwa informacyjnego, 
• rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie wiadomoci społecznej  
  w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, 
• tworzenie warunków do rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury 
ludowej, 
• zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem. 

               W  „Narodowym Programie…”  sformułowano dwa priorytety : 
Aktywne zarzdzanie zasobem stanowicym materialne dziedzictwo    
kulturowe, 
           realizowany poprzez: 

1. budow nowoczesnych rozwiza organizacyjno-finansowych 
w sferze ochrony zabytków. 

2. kompleksow rewaloryzacj zabytków i ich adaptacji na cele 
kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele 
społeczne. 

3. zwikszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i 
przedsibiorczoci przez tworzenie zintegrowanych 
narodowych produktów turystycznych.  

Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego. 
              „Gminny Program …”  uwzgldnia podstawowe cele  
zdefiniowane  w/w dokumencie. 

IV. 2 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami  z  
dokumentami  wykonanymi   na  poziomie  województwa  i  powiatu. 

          Dokumenty strategiczne
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Przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa  i powiatu pod 
ktem   znaczenia ich zapisów i działa dla  opieki nad  dziedzictwem  
kulturowym  gminy, s to : 

• STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LSKIEGO NA LATA 
2006 - 2020  

• STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MYSZKOWSKIEGO 
                   

Stwierdzono, e opieka nad zabytkami,  jako element procesów 
gospodarczych regionu, jest odzwierciedlona we wszystkich celach 
strategicznych zarówno województwa jak i powiatu. 

                Dokumenty planistyczne, s to : 

• PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA SLSKIEGO 

                  
uchwalony przez Sejmik Województwa lskiego 21 lipca 2004 r. i 
opublikowany w D UW l. (2004 nr 68 poz. 2049). Jest to dokument 
planowania strategicznego okrelajcy działania, za pomoc, których 
samorzd województwa wpływa na rozmieszczenie funkcji terenów w 
przestrzeni i ich wzajemne powizanie. W planie wyznaczono III  
podstawowe cele , które odnosz si bezporednio lub porednio do 
ochrony dziedzictwa kulturowego: 
I. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa.  
II. Wzmocnienie funkcji sieci osadniczej.  
III. Ochrona zasobów rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów 

chronionych i wielofunkcyjnego rozwoju terenów  otwartych 
                  W sferze kulturowej obejmujcej system ochrony dziedzictwa 
kulturowego przyjto zasady kompleksowoci działa ochronnych i 
rewaloryzacyjnych, łczenia ochrony rodowiska kulturowego z ochron
rodowiska przyrodniczego oraz promowania regionalnych walorów 
dziedzictwa kulturowego.  
               Program opieki nad zabytkami gminy arki zgodny jest z 
wyznaczonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa lskiego celami polityki przestrzennej, zasadami ich 
realizacji oraz przyjtymi w planie kierunkami działa polityki 
przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

.
• PROGRAM OPIEKI  NAD  ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA 
LSKIEGO 

               W tym dokumencie  sformułowano  dwa cele strategiczne: 
               – Kształtowanie kulturowego obrazu województwa
                      realizowany poprzez:  

• Ustalenie potencjału zasobów zabytkowych województwa 
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• Budowa systemu zarzdzania zabytkami województwa  
• Włczenie zabytków w procesy gospodarcze  

               – Kształtowanie pozytywnych postaw  społeczestwa wobec   
                  dziedzictwa kulturowego regionu 
                     realizowany poprzez: 

• Propagowanie wiedzy o zabytkach oraz sposobach opieki nad 
zabytkami  

• Aktywizacja społecznoci lokalnych na rzecz opieki nad 
zabytkami  

               Inne dokumenty branowe
• STRATEGIA  ROZWOJU   KULTURY   W WOJEWÓDZTWIE  
LSKIM NA LATA 2006-2020 

Jednym z celów jest : Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepsze 
wykorzystywanie do celów turystycznych.  

• PROGRAM OCHRONY RODOWISKA W POWIECIE 
MYSZKOWSKIM NA LATA 2008-211. 

 Cel podstawowy ochrona zasobów rodowiska, wzmocnienie systemu 
obszarów chronionych , w powizaniu z ochron  dóbr kultury. 

• PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU MYSZKOWSKIEGO 
                       Zakłada popraw stanu rodowiska kulturowego i owiatowego. 
               „Gminny program…” jest zgodny z wymienionymi dokumentami. 
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              V.  UWARUNKOWANIA   WEWNTRZNE  OCHRONY  
      DZIEDZICTWA   KULTUROWEGO 

V.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z      
dokumentami wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentów  
programowych gminy) 

Deklaracje gminy w zakresie ochrony wartoci kulturowych oraz 
rodowiska przyrodniczego w kilku dokumentach programowych : 

               Dokumenty o charakterze strategicznym:
                

• STRATEGIA  ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  
                                                      GMINY ARKI 
                 

w której  przyjto nastpujce priorytetowe cele dla  dalszego rozwoju 
gminy: 
1. Pełna ochrona rodowiska naturalnego 
2. Łagodzenie bezrobocia 
3.Wzrost efektywnoci produkcji (rzemiosła) 
4. Sprawna infrastruktura techniczna 
5. Gospodarka turystyczna szans rozwoju Gminy 

- kształtowanie popytu na usługi turystyczne w 
społeczestwie, 

- włczenie  zabytków i krajobrazu, promowanie gminy 

Dokumenty planistyczne

 STUDIUM UWARUNKOWA I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 
GMINY ARKI

Okrela polityk przestrzenn Gminy. Jest to dokument niezbdny do 
koordynowania działa zwizanych z zagospodarowaniem terenów na 
obszarze Gminy. Wskazuje szanse poprawy sytuacji ekonomiczno-
gospodarczej w oparciu o rolniczy charakter Gminy, walory rodowiska 
przyrodniczego, połoenie geograficzne i dobrze zachowane dobra 
kultury. Ustalenia studium s wice dla organów 
gminy przy sporzdzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W Studium uwzgldniono  uwarunkowania wynikajce 
w szczególnoci z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 
uzbrojenia terenu; stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
stanu rodowiska oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
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dóbr kultury współczesnej; warunków i jakoci ycia mieszkaców; 
zagroenia bezpieczestwa ludnoci i jej mienia; potrzeb i moliwoci 
rozwoju gminy; stanu prawnego gruntów; wystpowania obiektów i 
terenów chronionych na podstawie przepisów odrbnych i in. 

W latach  2007-2008 Rada Miasta arek uchwaliła miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla: 
      MIASTA ARKI; 

SOLECTWA: JAWORZNIK, PRZYBYNÓW , ZAWADA, JAROSZÓW     
 I  ZABORZE, KOTOWICE, CZATACHOWA, SULISZOWICE,   
WYSOKA LELOWSKA 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest  dokumentem 
planowania strategicznego okrelajcym działania, za pomoc których 
samorzd gminy wpływa na rozmieszczenie funkcji terenów w 
przestrzeni i ich wzajemne powizanie. W w/w planach , w oparciu o 
wykazy uzyskane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
wskazano obiekty oraz  obszary posiadajce walory zabytkowe i 
ustalono zasady  ich ochrony.   
Niniejszy Program opieki nad zabytkami współdziała z planem przy 
realizacji celów polityki przestrzennej zapisanych w ustaleniach planu w 
zakresie:  
Celu I . dynamizacji i restrukturyzacji przestrzeni gminy.  
Celu II . wzmocnienia funkcji sieci osadniczej.  
Celu III . ochrony zasobów rodowiska, wzmocnienia systemu obszarów 
chronionych i wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych. 

                Inne programy 

 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO  MIASTA I GMINY  ARKI  NA LATA 
2004-2013 

W „Planie  rozwoju …”, co prawda nie  uwzgldniono bezporednio  
ochrony zabytków i  krajobrazu kulturowego, jednake problematyka ta  
znalazła odzwierciedlenie w  planowanych  przez gmin inwestycjach, 
opisanych niej.  

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w 
arkach (ul.Piaski, Polna, Młyska Leniowska); Wysoka 
Lelowska ul Słoneczna, Długa, Ogrodowa; Przybynów  ul. 
Słoneczna, Tarnawa 

• Infrastruktura ochrony rodowiska Kanalizacja  w Wysokiej 
Lelowskiej 

• Modernizacja infrastruktury komunalnej - Modernizacja 
targowiska miejskiego w arkach , ssiedztwo  zespołu  stodół 
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• Rozwój kultury rekreacji i sportu 
- Remont i modernizacja bonicy uytkowanej przez  MGOK. 
- Utworzenie Muzeum Regionalnego Ziemi areckiej w 

budynku przy ul. Piłsudskiego. 
Wskazane  inwestycje realizowane s lub bd  na obszarach objtych 
ochron.  Niektóre z wymienionych zada umieszczono w niniejszym 
Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami.

               Niezwykle wany  dla problematyki ochrony dóbr kultury jest 
 LOKALNY  PROGRAM  REWITALIZACJI   MIASTA ARKI,  

2005-2013. 
Program przygotowano w celu  przeciwdziałania degradacji wybranych 
obszarów. Wyznaczono w nim  długofalowe działania, poprzez 
wskazanie zada inwestycyjnych, okrelenie kosztów oraz wzajemne 
powizanie ich z polityk regionaln.  
           Myl przewodni projektów jest wprowadzenie na zdegradowane 
obszary nowych funkcji oraz wzmocnienie ju istniejcych. Podmiotem 
wszystkich działa s mieszkacy i uytkownicy rewitalizowanych 
terenów. Celem rewitalizacji jest rozwój miejscowoci, zapewniajcy 
lepsze warunki ycia mieszkaców, zachowanie substancji zabytkowej  i 
w konsekwencji  przycignicie turystów i inwestorów.  
           W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji...” przewidziano 
realizacj 15 projektów, zlokalizowanych w  10 wytypowanych 
obszarach. Istotne  dla ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków  s
nastpujce projekty :  
proj. 2 w obszarze II (adaptacja zabytkowych stodół do celów handlowo-
usługowych;  
proj. 3. obszar III (prace remontowe w obszarze starego rynku);   
oraz 3 projekty  w obszarze IV –4 ( remont i adaptacja bonicy; 
 6 ( zabezpieczenie i przeznaczenie do zwiedzania zabytkowych młynów 
na terenie miasta);  
7 (odnowienie małej architektury).  
                 Wymienione projekty, chocia  w niektórych przypadkach ju  
realizowane,  jako bardzo wane dla  ochrony dziedzictwa kulturowego, 
znalazły si take w  niniejszym  Gminnym Programie Opieki nad  
Zabytkami. 

                W ostatnim czasie  Rada Miasta i Gminy uchwaliła  plany  odnowy  dla    
               dwóch wsi:

. 
 PLAN  ODNOWY MIEJSCOWOCI  JAROSZÓW   
Promuje aktywn turystyk edukacyjn opart na naturalnych zasobach 
przyrodniczych eksponujc skarby jurajskiej ziemi. Najwaniejsz
inwestycj, która przyczyni si do zmiany wizerunku miejscowoci jest 
wykonanie projektu pt. Jurajska Osada Amonit.  
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 PLAN  ODNOWY MIEJSCOWOCI   SULISZOWICE   
Główny cel  to poprawa estetyki wsi. Optymalne wykorzystanie 
naturalnych walorów i zasobów wsi dla zrównowaonego rozwoju ze 
szczególnym uwzgldnieniem rozwoju turystyki jako dodatkowego 
ródła dochodu. Istotnym zadaniem sformułowanym  w tym planie  jest 
inwentaryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  PÓŁNOCNEJ JURY 
Opracowana dla 9-ciu gmin Północnej Jury 

Główne załoenia i cele: 
Połoenie nacisku na rozwój turystyki.  
Szczególnej dbało o standardy i zachowania ekologiczne przejawiajce 
si w:  

- ochronie dziedzictwa kulturowego 
- propagowaniu rolnictwa ekologicznego, 
- ochronie krajobrazu jurajskiego i jego niepowtarzalnego 

klimatu, 
- propagowaniu i promowaniu odnawialnych ródeł energii. 
- wykorzystanie turystyczne lokalnych produktów 

Analiza dokumentów programowych gminy wykazała, e  problematyka 
ochrony dziedzictwa  kulturowego została w nich zdefiniowana 
wieloaspektowo. Realizacja nakrelonych celów bdzie miała 
bezporednie przełoenie na rozwój gospodarczy obszaru w podanym  
kierunku , tj. turystyki.  

V.2  Charakterystyka zasobów oraz analiza   stanu  dziedzictwa i 
krajobrazu  kulturowego gminy 

V.2.1. Zarys historii obszaru gminy 
Gmina arki naley do obszarów  do jednolitych, zarówno pod  
wzgldem fizjograficznym jak i historycznym. Oczywicie naley przy 
tym pamita, i  współczesny  przebieg  granic jest tworem sztucznym i 
w zasadzie nie nawizuje  do adnej jednostki terytorialnej o 
dawniejszych tradycjach. W obu  aspektach fizjograficznym i 
historycznym obszar gminy jest do zwartym fragmentem wikszych 
jednostek,  w sensie czysto geograficznym jest  on fragmentem  Wyyny 
Czstochowskiej, bdcej  podregionem Wyyny Krakowsko-
Czstochowskiej. 
                   Istotn determinant  rozwoju społecznego obszarów 
wchodzcych w skład  gminy arki było take  ich usytuowanie 
geopolityczne. arki  le w północno-zachodnim cyplu Małopolski,  w 
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okresie  przedrozbiorowym zawsze naleały do ziemi  krakowskiej i 
województwa   krakowskiego. 
              Ruch kolonizacyjny i zakładanie nowych osad  musiał by  w 
kocu XIII wieku bardzo intensywny, skoro ju na  pocztku XIV wieku 
w najbliszej okolicy  mogły powsta  a trzy orodki parafialne. 
Najstarsze znane w Polsce wykazy witopietrza z lat 1325-1327 notuj  
parafie w Przybynowie, Leniowie i Niegowej. Skdind wiadomo, i  w 
Przybynowie parafi odnotowano   ju w latach 1306-1308. 
            Mona zasadnie przypuszcza, i w tym czasie  arki mogły ju
posiada  prawa miejskie, chocia  dopiero w 1382 roku w dokumencie 
Władysława II Opolczyka  po raz pierwszy nazwano miastem. 
            Wikszo  okolicznych osad zapewne  ju wówczas  istniała . 
Obok  powiadczonych  ródłowo ju wczeniej Przybynowa i 
Leniowa, kolejne  miejscowoci  rejestruj w 3 w. XIV stulecia. 
Jaworznik Wielki i Mały wymieniony został w 1373 roku, 
Przewodziszowice 1382, Kotowice 1385,  Wysoka (Lelowska) 1386,  
Zawada 1393, Tarnawa 1394, Suliszowice 1412, Jaroszów 1428,  
Najpóniej, bo dopiero  w 1519 roku  odnotowana została wie
Czatachowa. 
        Jak z powyszego wynika współczesny kształt zagospodarowania  
obszaru nalecego  do gminy arki, wyłonił si  w zdecydowanym  
stopniu na fali ruchu osadniczego od poł. XIII do pocztku XV stulecia. 
Póniejsze  dopełnienie sieci osadniczej było ju całkiem nieznaczne i 
dotyczyło jedynie niewielkich punktów  osadniczych o charakterze 
„przemysłowym” – czyli młyny i kunice. Powstawały one  przewanie  
w lesistej i podmokłej okolicy obnienia górnej Warty w południowo-
zachodniej czci obszaru gminy. 
           W XV wieku  stara, wczesnoredniowieczna droga handlowa z 
Krakowa do Wrocławia i Wielkopolski, biegnca przez arnowiec, 
Lelów i Mstów, straciła  na znaczeniu na rzecz nowego szlaku z 
Krakowa przez Olkusz, Ogrodzieniec, Włodowice, arki, Czstochow, 
Kłobuck do Krzepic, gdzie  szlak ten dzielił  si na drog przez 
Kluczbork do Wrocławia i prze Wielu, Kalisz do Poznania. W tym 
czasie  zapewne  rozwinły si drogi lokalne , na przykład  z Koziegłów 
przez arki, Niegow  do Lelowa , gdzie  znajdowało si  centrum 
powiatu sdowego, a do rozbiorów, oraz  z arek  przez Potok do 
Przyrowa. arki stały si  zatem do wanym w skali lokalnej wzłem 
komunikacyjnym.
           Rozwój stosunków własnociowych  w zdecydowany sposób 
wpłynł  na specyfik  społeczno-gospodarcz  regionu. W czasach  
dostatecznie owietlonych  ródłami historycznymi  wikszo  
interesujcych  nas miejscowoci  była  własnoci rycersk. Ostatecznie 
w składzie dóbr królewskich  pozostały tylko dwie  osad: Suliszowice i 25

Czatachowa, które a do rozbiorów wchodziły w skład starostwa  
olsztyskiego.
         W dziejach  arek i obszaru wchodzcego w skład  współczesnej  
gminy wydzieli  mona  kilka zasadniczych etapów, z których kady 
pozostawił  specyficzne lady w postaci reliktów  architektonicznych i 
rozwiza przestrzennych 
           Etap  pierwszy  trwał od XIII do pocz. XV wieku i zadecydował o 
wykształceniu   sieci osadniczej regionu. Proces przebiegajcy na fali 
ruchu osadniczego ostatecznie przesdził o powstaniu wikszoci 
punktów osadniczych wiejskich oraz lokacji  miejskie arek. Wstpna 
analiza  mocno ju przekształconych układów ruralistycznych zdaje si
sugerowa pewien charakterystyczny typ osad wiejskich w regionie, 
mianowicie ulicówki lub rzdówki, z zabudowaniami mieszkalnymi 
usytuowanymi szczytem  do drogi i łanowym  rozłogiem  pól. Takie 
załoenia  czytelne  s jeszcze  w najstarszych  czciach  osad. Do 
wyjtków nale wsie wielodrone (Przybynów, Jaworznik i 
Suliszowice). Do pierwszego etapu naley naturalnie odnie  układ 
przestrzenny  miasta, powstałego na drodze lokacji  dokonanej w drugiej 
połowie XIV stulecia i  ugruntowanej  dokumentem Władysława Jagiełły 
z 1406 roku. Układ urbanistyczny zdeterminowany został  przez 
historyczny szlak komunikacyjny, którego wykształcenie naley odnie
do omawianego okresu. Historyczna droga z Krakowa do Wrocławia i 
Poznania , przebiegajca  przez Kotowice, Jaworznik, arki jest wic 
jednym z elementów infrastruktury społecznej powstałym w 
redniowieczu. W krajobrazie pojawiły si wiee kociołów w 
Przybynowie , Leniowie i arkach. witynie te zastpowano  nowymi 
obiektami, realizowanymi w wiekach póniejszych. Do naszych czasów 
dotrwał oczywicie przebudowany kociół pw. w. Piotra i Pawła w 
Przybynowie. Z pozostałoci budowli owych czasów naley równie
wymieni relikty stranic warownych w Suliszowicach i 
Przewodziszowicach, które powstały w ramach wielkiej akcji 
umacniania granicy ze lskiem przez Kazimierza  Wielkiego, razem z 
zespołem zamków jurajskich, m.in. w Olsztynie i Bobolicach. 

          Etap drugi    trwał  na przestrzeni XV stulecia  i był cile  
zwizany  z dokonujcym  si podówczas  procesem polaryzacji 
stosunków majtkowych. Konsekwencj tego procesu  było 
uporzdkowanie przestrzeni społecznej na kilka nastpnych stuleci.  
Wtedy włanie powstał  wielki kompleks majtkowy  mirowsko-arecki 
z miastem arki jako centrum handlowo-usługowym. Zanim do tego 
doszło miasto zmieniło właciciela i z dóbr królewskich przeszło w rce 
prywatne. W zwizku z t zmiana  wyłoniła si potrzeba  urzdzenia 
rezydencji rycerskich włacicieli arek. Dwór taki istotnie powstał  w 
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do  krótkim czasie  i zapewne  było to załoenie obronne, 
wzmiankowane ju  w 1447 roku. Dobrze powiadczony jest take  młyn 
arecki i słodownie. 
          Etap trzeci, trwajcy najdłuej to czasy funkcjonowania 
feudalnego „pastewka areckiego” Myszkowskich, Koryciskich i 
Mciskich. Rozpoczynał  si on na przełomie  XV i XVI wieku i trwał 
po lata  trzydzieste dziewitnastego stulecia. Centralne usytuowanie 
arek, ugruntowane przywilejami gospodarczymi (organizacja targów, 
jarmarków, cechów), uwidocznione zostało ju na wstpie omawianego 
okresu przez organizacj prepozytury  areckiej ufundowanej w 1519 
roku przez Marcina Myszkowskiego. Powstajce  w zwizku z tym w 
latach  1518-1522 obiekty sakralne nie przetrwały  w nadanej im 
wówczas formie do naszych czasów.  
          Kociół arecki  był wielokrotnie przebudowywany (po poarze w 
1702 r, w 1811 i 1846). Podobnie kociół w Przybynowie, obecny 
wygld otrzymał po przebudowie w 1777 roku. Do istotne znaczenie 
miało rozbudowanie  kocioła leniowskiego i umieszczenie  w nim 
przez Jana Koryciskiego  gotyckiej figurki Matki Boej, otoczonej  
wielkim kultem, a przy nim klasztor, pocztkowo karmelitów bosych, a 
póniej paulinów. Oywienie ruchu religijnego w Leniowie jeszcze 
bardziej zwizało t osad  z arkami.  Droga łczca dotychczas obie 
osady z biegiem  czasu  stała si zbyt wska  i  koniecznoci było 
wyznaczenie nowej osi komunikacyjnej , wzdłu której sukcesywnie 
postpowała  zabudowa   (Ob. ul. Leniowska). 
                 Jak ju wspomniano wyej, po upadku znaczenia zamku w 
Mirowie i opuszczenia ich przez Myszkowskich, siedziba włacicieli 
zespołu majtkowego umieszczona  została w arkach. Od czasów 
Koryciskich, a wic  od  lat 30-tych XVII wieku istniał tu dwór 
modrzewiowy zapewne o cechach obronnych i by moe wzniesiony  na 
miejscu dawnej  siedziby Kobyłów z XV wieku.   
               Załoenie dworskie  rozcigało si na południowy-zachód od 
zwartej zabudowy miasta i stanowiło jeszcze jeden  istotny element w 
krajobrazie miejskich. W XVIII stuleciu , za czasów  Mciskich,  dwór 
przybrał  form murowanego pałacu, posadowionego w centralnym 
punkcie dobrze urzdzonego, rozległego parku. Cało załoenia  
ogrodzona była murem z basztami. Zapewne  reministencj tego 
załoenia  jeszcze niedawno były zachowane fragmenty muru i dwie 
baszty oraz budynek bramny. Budynek rzdcówki jeszcze w okresie 
midzywojennym pełnił funkcje dworskie. 
                   Niewtpliwie  wspominane w XVIII stuleciu dwory w 
osadach połoonych na terenie gminy zaistniały włanie w tym etapie. 
Dwory odnotowano w Przybynowie, Suliszowicach, 
Przewodziszowicach, Kotowicach, Jaworzniku, Jaroszowie oraz  
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Czatachowej. Zapewne  były to budynki niewielkie, pewnie w  
wikszoci drewniane, skoro aden nie przetrwał nawet do XIX stulecia.  
                      Pewnymi ladami  układów przestrzennych zwizanych z 
funkcjonowaniem kompleksu mirowsko-areckiego moe  by take  
gociniec  mirowski, wiodcy  bezporednio z arek  do Mirowa. To 
lokalne połczenie komunikacyjne moe by  jeszcze starsze, poniewa
ju  w XIV wieku  trafiamy w ródłach na wzmianki o łanach w Wilczym 
Dole, a jest to miejsce połoone włanie przy owym  gocicu. 
                  Pod koniec omawianego okresu w latach 1820-1830 powstała 
droga z Krakowa do Czstochowy, która wiodła przez arki uzyskała 
bit nawierzchni. W 1875 roku , z inicjatywy hrabiów Krasiskich 
rozpoczto  budow drogi Złoty Potok – arki. 
                  Rozwój  osadnictwa wiejskiego w najbliszym otoczeniu 
arek był nieznaczny. W XVI stuleciu na nowo lokowano wie
Czatachow. W lesistej i podmokłej okolicy, w obnieniu Warty 
powstawały niewielkie punkty osadnicze o charakterze przemysłowym, 
np. młyn  i kunica Masło nad  Czarn Strug , czy pobliski młyn 
Olesiów, wzmiankowane  ju XVIII wieku. W tym czasie jako Połomia  
odnotowany został  tylko las , natomiast na Mapie Kwatermistrzowskiej 
z 1839 roku widnieje ju  osada Połomia, a przy drodze do Koziegłów 
pojedyncze zabudowania  Dzierzna i Ostrowa oraz  młyn Ordon w 
miejscu Kaczego Błota. Na tej samej mapie widoczne s równie
przysiółki ju dobrze rozwinitej wsi Suliszowice, które  uzyskały 
własne nazwy (Zastunie, Szczypie i Podlesie).  
Etap  czwarty  to próby uprzemysłowienia arek i okolicy przez nowego 
właciciela i wybitnego przemysłowca Piotra Antoniego Steinkellera. On 
to wykupieniu dóbr areckich rozpoczł  liczne inwestycje . W 1832 
roku zbudował cegielni, browar, młyn amerykaski, cukrowni, jatki w 
Rynku, piekarni, gorzelnie, a przede wszystkim jedna z najwikszych w 
Królestwie  fabryk  maszyn i narzdzi. Kompleks  obiektów 
fabrycznych powstał  bezporednio na południe od terenów dworskich i 
był jak na owe czasy imponujcy. Kłopoty finansowe Steinkellera w 
kocu lat  40-tych XIX wieku spowodowały zmian włacicieli dóbr 
areckich i brany przemysłowej. W 1880 roku w murach fabryki 
uruchomiono przdzalni bawełny, która  była własnoci  Szajblerów.  
W latach 20-tych XX wieku fabryka spłonła i pozostały po niej jedynie 
ruiny. Obecnie tren całkowicie uporzdkowany.  Po  powstaniu 
styczniowym miasto podupadło. Utraciło prawa miejskie , które 
odzyskało dopiero po 2 wojnie wiatowej.  
              Okres  dwudziestolecia midzywojennego nie przyniósł 
istotniejszych zmian  w układzie  urbanistycznym miasta.
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V.2.2. Krajobraz kulturowy 
Gmina arki jest typow gmin rolnicz, w której uytki rolne stanowi
prawie połow wszystkich ziem w gminie. Miało to - i ma nadal - 
znaczcy wpływ na kształt  krajobrazu kulturowego. Wyjtkowe  walory 
przyrodnicze, w które  wkomponowane zostały wytwory i osignicia  
cywilizacyjne człowieka.  S to zarówno pojedyncze obiekty i zespoły 
budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, 
krajobrazy miejskie i wiejskie kształtujce wiadomo i tosamo
regionaln mieszkaców. Przetrwały  budynki mieszkalne, murowane 
drewniane i drewniano-murowane,  wzniesione na przestrzeni XIX i 
pocz. XX wieku. Liczna zabudowa drewniana – znana z przekazów 
ikonograficznych – uległa niestety zniszczeniu. Naley zaznaczy, i  
zachowana  historyczna zabudowa w duej mierze znajduje si w złym 
stanie technicznym. 
Krajobraz kulturowy miasta i obszaru gminy arki stanowi obszary i 
obiekty o szczególnym znaczeniu: 

V.2.3 Zabytki nieruchome 

a) układ urbanistyczny  
zachowany do czytelny układ przestrzenny, z  czciowo  
zniekształconym w pn. czci  rynkiem i ulicami wybiegajcymi  z jego 
naroy, blokami przyrynkowymi, wsch., pd.,  i północnym (zach. 
przebudowany), zabudowa kwartałów z pocz. XX wieku, przebudowana, 
pozbawiona wartoci. Jedynie  bryła kocioła  wypełniajca w całoci 
wschodni blok przyrynkowy  zasługuje na szczególn uwag. 

b) tereny historycznie ukształtowanych układów ruralistycznych, w 
tym o metryce redniowiecznej
Ruch kolonizacyjny i zakładanie nowych osad  na interesujcym nas 
obszarze, ju w kocu XIII wieku,  był do  intensywny, skoro  na  
pocztku XIV wieku w najbliszej okolicy  mogły funkcjonowa  a trzy 
orodki parafialne. Najstarsze znane w Polsce wykazy witopietrza z lat 
1325-1327 notuj  parafie w Przybynowie, Leniowie i Niegowej. W tym 
czasie  arki mogły posiada  prawa miejskie, chocia  dopiero w 1382 
roku w dokumencie Władysława II Opolczyka  po raz pierwszy nazwano 
je  miastem. 
        Obok  powiadczonych  ródłowo na pocz. XIV wieku Przybynowa 
i Leniowa, kolejne  miejscowoci  zarejestrowane zostały w 3 w. XIV 
stulecia. Jaworznik Wielki i Mały wymieniony został w 1373 roku, 
Przewodziszowice 1382, Kotowice 1385,  Wysoka (Lelowska) 1386,  
Zawada 1393, Tarnawa 1394, Suliszowice 1412, Jaroszów 1428,  
Najpóniej, bo dopiero  w 1519 roku  odnotowana została wie
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Czatachowa. Na uwag zasługuj  3 wsie , w których zachowały si
elementy  starego rozplanowania, wymagajce  dogłbnych  bada, s to 
: Przybynów, Suliszowice, a przede wszystkim Wysoka, której układ 
przestrzenny jest wyranie owalnicowy.  Pozostałe wsie to typowe   
ulicówki. Naley zaznaczy, i w niektórych wsiach zachował si stary 
układ rozplanowania zabudowy na działce siedliskowej (dom połczony 
z budynkiem inwentarskim i wolnostojca stodoła). 

c) architektura sakralna 
Na obszarze gminy  znajduj si  cztery kocioły,  jeden zespół 
klasztorny , z czego wikszo w samych arkach. 
              Najstarsz zachowan wityni  jest murowany  kociół 
parafialny pw. . p. Szymona i Judy Tadeusza  w arkach.
Zbudowany w 1522 roku z fundacji Marcina Myszkowskiego, kasztelana 
wieluskiego. Zniszczony przez poar  w 1702 roku, odbudowany w 
1746 roku przez Mciskich , a nastpnie  1811 r.  Plany odbudowy 
sporzdził  krakowski budowniczy  Czeremek. W 1846 roku ówczesny 
właciciel  arek Piotr Steinkeller  sfinansował  przebudow  kocioła, 
według planów  Henryka Marconiego. Wiea kocioła  otrzymała  
neogotyckie zwieczenie w postaci  sterczyn  w naronikach, z tego te
czasu pochodzi  fasada. Pod k. XIX wieku wie przykryto hełmem z 
latarni, który usunito w czasie  1 wojny wiatowej. W  latach 
osiemdziesitych XX w, hełm został odtworzony. Na północ od kocioła 
znajduje si plebania, zbudowana  w XVIII wieku, a póniej w XIX i 
pocz. XX wieku przebudowana. Jest to budynek jednopitrowy Załoony 
na rzucie prostokta z wejciem od południa,  dwutraktowy z sieni i 
klatk schodow  na osi oraz  korytarzem pomidzy traktami na parterze.  
W sieni i korytarzu sklepienie  krzyowo-kolebkowe o łuku koszowym. 
Obecnie budynek  nie jest uytkowany. 
Zespół klasztorny w arkach- Leniowie . Parafia wzmiankowana  w 
1326 roku ale obecny kociół  wzniesiono w poł. XVI stulecia, w   1762 
roku  dobudowano krucht ,  W 1791 przedłuono  naw kosztem  
Adama Mciskiego , kasztelana  spicymierskiego. W 1798  sprawiono  
wieyczk na sygnaturk , a w 1804  chór zakonny. witynia była 
wielokrotnie  restaurowana, najpierw w 1782 r,  a nastpnie w latach  
1846-47, po 1 wojnie wiatowej (po 1918 r) oraz po poarze  w 1948 r, 
kiedy to odbudowano hełmy wie.  
           Obecna budowla posiada cechy stylowe gotycko-renesansowe. 
Jest orientowana, jednonawowa , z wszym , połkolicie zamknitym  
prezbiterium, przy którym od  pn. zakrystia oraz chór zakonny na pitrze, 
łczcy si z klasztorem. Przy nawie od południa znajduje si  kruchta. 
W zachodniej czci w gruboci muru schody na chór muzyczny. ciany  
od zewntrz  oszkarpowane, zwieczone  profilowanym gzymsem. 
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Fasada pochodzi  prawdopodobnie  z XVIII wieku, o podziałach  
ramowych, z  trójktnym szczytem, ujtym dwiema wieyczkami  o 
czworobocznych hełmach. 
           Prezbiterium sklepione  kolebk z lunetami, w nawie i zakrystii 
kolebkowo-krzyowe. Wystrój i wyposaenie kocioła  z XVIII wieku. 
W XVIII wieku przy kociele  zbudowano jednokondygnacyjny budynek  
klasztorny  złoony z  czterech skrzydeł  zgrupowanych  wokół  
kwadratowego wirydarza. Budow  klasztoru rozpoczto w 1755 roku i 
kontynuowano z przerwami do  1771 roku. Nastpnie ju  w  XX 
stuleciu (w 1936) został rozbudowany. Obiekt o cechach stylowych  
pónobarokowych. Usytuowany na północ od kocioła , połczony z nim 
na poziomie pierwszego pitra  nowym chórem zakonnym, wspartym na 
arkadach. Od wschodu  powikszony o budynek wzniesiony w 1936 r.  
Pitrowy, od strony wirydarza dwupitrowy (nadbudowany w 1936 r.). 
Piwnice znajduj si pod skrzydłem wschodnim , o sklepieniu 
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strony wirydarza. W skrzydle południowym główne wejcie z 
przedsionkiem. W skrzydle zachodnim dwubiegowa  klatka schodowa 
sklepiona  kolebkowo, nad spocznikami krzyowo. Na parterze skrzydła 
północnego  zlokalizowany refektarz. Korytarze na parterze i pitrze  
przykryte sklepieniami kolebkowo-krzyowymi i kolebkowymi z 
lunetami. W refektarzu sklepienie klasztorne z podwójnymi lunetami w 
naronikach. Elewacje posiadaj dekoracj ramow .  
Kociół szpitalny pw. w. Barbary  w arkach, wybudowany p.p. przed  
1595 roku z drewna.  W XVII lub na przełomie XVII i XVIII  stulecia 
zastpiony budowl murowan. Obecny kociół jednonawowy, z 
wszym , półkolicie  zamknitym prezbiterium. Od zachodu póniej 
dobudowano krucht. Dachy dwuspadowe , pobite gontem , z 
czworoboczn  wieyczk na sygnaturk . Wewntrz stropy, ciany  
pokryte  polichromi z  przełomu XVII i XVIII wiek. Chór muzyczny 
wsparty na dwóch drewnianych słupach. Organy barokowe. 
               W 1960 roku kociół posiadał nastpujce wyposaenie: ołtarz 
główny klasycystyczny, z fragmentami dekoracji liciastej, barokowej z 
pocz. XVIII wieku, z rzebami puttów oraz obrazem  w. Barbary, 
barokowym w XVIII;  ołtarze boczne barokowe  z pocz. XVIII w, w 
lewym obraz w. Katarzyny, barokowy z 173[.], w prawym  w. 
Agnieszki, barokowy z XVIII w. Podczas  prac remontowych 
rozpocztych w 2009 roku odsłonito polichromi na cianach  
prezbiterium i nawy, datowan na  k. XVII i pocz. XVIII wieku.
          Na  wschód od miasta  na wzgórzu w poł. XVIII wieku 
zbudowano murowany, niewielki kociół pw. w. Stanisława Biskupa.
Połoone na wschód od  miasta przy drodze do Kotowic. 
Wzmiankowana  w 1595,1748 i 1763  jako kaplica drewniana. 
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Czatachowa. Na uwag zasługuj  3 wsie , w których zachowały si
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Zbudowany w 1522 roku z fundacji Marcina Myszkowskiego, kasztelana 
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Zachowane relikty budowli murowanej wymienione w ródłach  po 1763 
i 1782 jako nowo wzniesiona kaplica murowana. Od poł.  XIX stulecia  
w ruinie. Była to budowla  orientowana, jednonawowa  , z wszym 
prezbiterium o nieregularnym, trójbocznym  zamkniciu. Przed 1960 
roku był zachowany  duy fragment łuku oddzielajcego naw od 
prezbiterium. W cianach nawy  i prezbiterium nieregularnie 
rozmieszczone otwory okienne. Wejcie główne od zachodu  zamknite 
półkolicie , od północy  łukiem koszowym. 

  
                  Z 1569 roku pochodzi  kociół parafialny pw. w. Piotra i 
Pawła  w Przybynowie, odbudowany i powikszony w roku 1777. 
Ponownie gruntownie odnawiany w 1863 i 1879 roku. Efektem    
licznych  przebudów była  utrata cech stylowych. Jest to budowla  
orientowana, murowana z kamienia i cegły, otynkowana, bez tynku 
pozostawiona  ciana północna. Załoona na  rzucie wydłuonego 
prostokta z wszym, dwuprzsłowym prezbiterium i czteroprzsłow
naw . Prezbiterium i dwa przsła nawy starsze - z  poł. XVI wieku, 
podobnie jak  wiea. W XVIII stuleciu naw przedłuono o dwa  przsła. 
Przy prezbiterium od północy składzik z wejciem do korytarzyka  
biegncego przy północnej cianie nawy, od  południa  przedsionek ze 
schodkami  do korytarzyka biegncego wzdłu  ciany południowej oraz 
zakrystii. Przy drugim  przle nawy od południa czworoboczna  wiea - 
silnie  przebudowana, przechodzca gór w omiobok - z krucht  w 
przyziemiu. Pomidzy wie a zakrysti  wybudowano  nowe podcienia 
filarowo-arkadowe.  ciany  na zewntrz oszkarpowane. Prezbiterium i 
nawy nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyowym, zakrystia i kruchta 
krzyowym, składzik kolebkowym o przekroju owoidalnym., 
korytarzyki kolebkowym. ciana tczowa  o łuku półkolistym, 
dekorowana pilastrami. ciany nawy rozczłonkowane filarami 
przyciennymi, z pilastrami na naroach, z dekoracj stiukow, tak
sam posiada sklepienie prezbiterium. 
            Ostatnia ze wity powstała  w Kotowicach w 1930 roku. 
Wówczas to drewnian kapliczk powikszono łczc j z murowanym 
budynkiem stray poarnej i utworzono parafi   
          Na całym obszarze gminy rozsiane s liczne murowane kapliczki 
przydrone, wznoszone  na przestrzeni XIX stulecia. Tylko jedna 
pochodzi z XVIII wieku i znajduje si  przy starej drodze z Leniowa do 
arek (ob. ul. Mostowa) 
           Oprócz obiektów sakralnych  rzymskokatolickich w arkach 
przetrwała  jedna z dwóch istniejcych tu  Bonic. Wzniesiona w XIX 
stuleciu,  po 2 wojnie wiatowej, przebudowana i adaptowana na  Dom 
Kultury i kino.   
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d) architektura i budownictwo 
Zabudowa  obszaru miejskiego pochodzi  z pocz. XX w , tylko nieliczne  
budynki mieszkalne  datowane s na koniec  XIX  wieku lub przełom 
XIX i XX stulecia i nie wyróniaj si niczym szczególnym. Starsze 
budynki tworzce pierzeje rynku w układzie kalenicowym,  s
murowane, jednopitrowe, przykryte dachami o niewielkim  spadku. 
Obecnie pozbawione detalu architektonicznego, chocia na fotografiach 
z pocz. XX wieku, zobaczy mona  ozdobne  opaski okienne i gzymsy. 
Partery domów posiadały funkcje handlow, a pitra  mieszkaln. Inny 
charakter zabudowy  wystpuje  przy ulicach wylotowych . Zachowane 
pojedyncze budynki s załoone na rzucie prostokta, czsto z sieni
przejazdowa porodku,  parterowe, z wysokimi dachami dwuspadowymi 
lub naczółkowymi. Wznoszono je głównie z kamienia wapiennego, ale 
czasem stosowano konstrukcj mieszan murowano-drewnian. 
Zachowały si take charakterystyczne domy wznoszone z  czerwonej 
cegły, z dekoracj  wykonan ze starannie ułoonych cegieł wokół okien, 
zwieczenia cian, interesujc stolark.   Na tle skromnej zabudowy 
miejskiej wyrónia si tzw. „Dom Rejenta”, murowany z cegły. 
           Zupełnie innych charakter posiada nieliczna ju tradycyjna  
zabudowa zlokalizowana na terenach wiejskich. W zasadzie nie 
zachowała si kompletna zabudowa działki siedliskowej. Istniejce 
jeszcze w latach 80-tych  XX wieku drewniano-murowane domy i 
drewniane  obiekty gospodarcze  zastpiono nowymi budynkami. Z  tego 
wzgldu na szczególn uwag zasługuje zespół drewnianych domów, 
konstrukcji zrbowej, oszalowanych w Zaborzu, w Czatachowej z 
charakterystycznymi gankami od frontu, czy  w Suliszowicach, gdzie 
zastosowano konstrukcj mieszan  drewniano-murowan.   
  
e) załoenia dworsko-parkowo-folwarczne
Na terenie gminy arki z licznych , znanych ze ródeł dworów  nie 
zachował si ani jeden. Pozostałoci po  rozległym, ogrodzonym murem 
z basztami  załoeniu dworskim z XVIII wieku,   zachowały  si  tylko w 
arkach. Jest to  przebudowany  budynek dawnej rzdcówki , 
prowadzca  do dworu aleja, oraz jedna z wspomnianych baszt. 
   
f) budowle obronne
W najbliszym otoczeniu arek w XIV stuleciu powstały warowne   
zamki Olsztyn, Bobolice, Potok „Ostrnik” oraz stranice w 
Suliszowicach, Przewodziszowicach, Lutowcu i Mirowie. T ostatni
stranic na pocztku XV wieku monowładca Krystyn z Koziegłów 
rozbudował do formy zamku. Wszystkie  wymienione budowle, od XVII 
stulecia pozostaj w runie. Na terenie gminy znajduj si dwie stranice:  
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w Przewodziszowicach oraz w Suliszowicach Po stranicach w 
Suliszowicach  pozostały ju tylko niewielkie fragmenty jednej ze  cian. 

g) budynki  gospodarcze  
Wyjtkowym zjawiskiem  jest zespół stodół zlokalizowany w arkach  
na obrzeach miasta -  rodzaj dzielnicy stodolnej - jedyny zachowany w 
regionie. Tworzy go 48 budynków wolnostojcych oraz połczonych 
parami, ustawionych  regularnie w  rzdach. Obecnie s to budynki 
murowane z kamienia  wapiennego, które sukcesywnie zastpowały 
wczeniejsze  drewniane , konstrukcji zrbowej ale układ zespołu 
pozostał niezmieniony. 

h) zabytki techniki 
               Z wielu  funkcjonujcych w przeszłoci  na terenie gminy urzdze   
               obiektów „przemysłowych”, kunice, młyny , fabryk, pozostały ju  
               tylko  dwa budynki młynów w arkach, pozbawione ju urzdze.   
               Zbudowane zostały na pocz. XX wieku, zapewne w tradycyjnym  - od    
               wieków - miejscu.    

i) cmentarze 
na obszarze Gminy funkcjonuj  dwa grzebalne cmentarze 
rzymskokatolickie, w arkach i Przybynowie, oba załoone ok. poł. XIX 
wieku. S to do rozległe załoenia w całoci ogrodzone murem z 
kamienia wapiennego. Zachowały si pojedyncze nagrobki z poł. XIX 
wieku i do liczne  z k. XIX stulecia. Niestety  ich stan zachowania nie 
jest zadawalajcy, zwłaszcza na cmentarzu w arkach. 
Po społecznoci ydowskiej , stanowicej liczn grup (a do II wojny 
wiatowej), wród mieszkaców arek, pozostał nieczynny od  
półwiecza  cmentarz ydowski z zachowanymi macewami, wykonanymi 
z kamienia wapiennego. Cmentarz załoono  przed 1821 rokiem. Kilka 
lat temu został on uporzdkowany, a uszkodzone macewy ulokowane na  
specjalnie  wybudowanym murze, tworzc  lapidarium. Obecnie 
cmentarz jest znów zaniedbany. Kolejna nekropolia  równie nieczynna, 
ale  dobrze utrzymana, znajduje si w Kotowicach. Jest to cmentarz 
wojenny  z 1915 roku, załoony w lesie, na którym eliwne krzye 
usytuowano w  regularnych kwaterach.  

j) historyczny układ dróg 
Najstarsze drogi na terenie gminy wykształciły si  w redniowieczu. 
Niewtpliwie najwczeniej powiadczon w ródłach jest ponad lokalna 
droga  prowadzca z Krakowa do Poznania. Na terenie miasta jest to  
(ob. ul. Piłsudskiego), dawniej Krakowska.  Nieco póniejsze,  bo XV 
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wieczne, s drogi lokalne , na przykład  z Koziegłów przez arki, 
Niegow  do Lelowa , gdzie  znajdowało si  centrum powiatu 
sdowego, a do rozbiorów, oraz  z arek  przez Potok do Przyrowa. 
Wanymi cigami komunikacyjnymi s zachowane trakty z arek  do 
Mirowa oraz z arek do Leniowa, ten ostatni take redniowieczny. 
Wikszo historycznych  dróg jest jeszcze czytelna i istnieje moliwo
ich wyeksponowania. 

V.2. 4.    Zabytki ruchome 

Na terenie Gminy znajduje si   119  zabytków ruchomych, stanowice 
wyposaenie trzech kociołów. Wikszo zabytków pochodzi  z XVIII 
wieku. S to ołtarze  z  1 poł. XVIII wieku w arkach i w Leniowie, 
rzeby i obrazy. Interesujce s  równie naczynia liturgiczne datowane 
na poł. XVII wieku. W kociele w arkach zachowało si epitafium Jana 
Koryciskiego, a w Leniowie  jego portret. Najcenniejszym zabytkiem 
jest  gotycka figurka Matki Boej z  2 poł. XIV wieku, przechowywana 
w kociele  paulinów w Leniowie.   Z wymienionych wity  tylko  
kociół parafialny w Przybynowie posiada  dekoracj stiukow na 
cianach i sklepieniu prezbiterium. Ostatnio odsłonita została 
polichromia na cianach nawy i prezbiterium kocioła fil. Pw. w. 
Barbary w arkach, wstpnie datowana na k. XVII i pocz. XVIII wieku. 
W arkach znajduj si trzy rzeby  : w. Floriana z XIX w, w. Jana 
Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w, oraz  Matki Boskiej z 2 poł. lub 
z k. XIX wieku. Ponadto na całym obszarze  wystpuj do liczne 
kapliczki słupowe i krzye , głównie z pocz. XX wieku. 

V.3.5.    Zabytki archeologiczne
Ta grupa zabytków na terenie gminy jest nieliczna, zapewne jedn z 
przyczyn s  trudne  warunki  obserwacji podłoa. Odnotowane zostały 
34 stanowiska archeologiczne, z których zwizane s reliktami 
budownictwa obronnego – stranicami w Przewodziszowicach i 
Suliszowicach.  Stanowiska  archeologiczne zewidencjonowano w 
trakcie bada  powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjcia 
Polski (AZP), z uwzgldnieniem  znalezisk archiwalnych .S to obszary 
oznaczone  nr 89-50, 90-50, 90-51. Na interesujcym nas obszarze  
zewidencjonowano  49  fakty osadnictwa  o chronologii od epok 
kamienia (paleolit, mezolit, neolit) po okres  redniowiecza i 
nowoytno. Na podstawie  danych archiwalnych, zweryfikowanych 
czciowo w terenie odnotowano dwa cmentarzyska kultury łuyckiej 
(arki i Ostrów), które poza ladami osadnictwa  tej kultury nie maj
odniesienia  do potencjalnych osad. 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 3
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 3
Dziennik Urzêdowy

– 155 – Poz. 49

34

wieczne, s drogi lokalne , na przykład  z Koziegłów przez arki, 
Niegow  do Lelowa , gdzie  znajdowało si  centrum powiatu 
sdowego, a do rozbiorów, oraz  z arek  przez Potok do Przyrowa. 
Wanymi cigami komunikacyjnymi s zachowane trakty z arek  do 
Mirowa oraz z arek do Leniowa, ten ostatni take redniowieczny. 
Wikszo historycznych  dróg jest jeszcze czytelna i istnieje moliwo
ich wyeksponowania. 

V.2. 4.    Zabytki ruchome 

Na terenie Gminy znajduje si   119  zabytków ruchomych, stanowice 
wyposaenie trzech kociołów. Wikszo zabytków pochodzi  z XVIII 
wieku. S to ołtarze  z  1 poł. XVIII wieku w arkach i w Leniowie, 
rzeby i obrazy. Interesujce s  równie naczynia liturgiczne datowane 
na poł. XVII wieku. W kociele w arkach zachowało si epitafium Jana 
Koryciskiego, a w Leniowie  jego portret. Najcenniejszym zabytkiem 
jest  gotycka figurka Matki Boej z  2 poł. XIV wieku, przechowywana 
w kociele  paulinów w Leniowie.   Z wymienionych wity  tylko  
kociół parafialny w Przybynowie posiada  dekoracj stiukow na 
cianach i sklepieniu prezbiterium. Ostatnio odsłonita została 
polichromia na cianach nawy i prezbiterium kocioła fil. Pw. w. 
Barbary w arkach, wstpnie datowana na k. XVII i pocz. XVIII wieku. 
W arkach znajduj si trzy rzeby  : w. Floriana z XIX w, w. Jana 
Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w, oraz  Matki Boskiej z 2 poł. lub 
z k. XIX wieku. Ponadto na całym obszarze  wystpuj do liczne 
kapliczki słupowe i krzye , głównie z pocz. XX wieku. 

V.3.5.    Zabytki archeologiczne
Ta grupa zabytków na terenie gminy jest nieliczna, zapewne jedn z 
przyczyn s  trudne  warunki  obserwacji podłoa. Odnotowane zostały 
34 stanowiska archeologiczne, z których zwizane s reliktami 
budownictwa obronnego – stranicami w Przewodziszowicach i 
Suliszowicach.  Stanowiska  archeologiczne zewidencjonowano w 
trakcie bada  powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjcia 
Polski (AZP), z uwzgldnieniem  znalezisk archiwalnych .S to obszary 
oznaczone  nr 89-50, 90-50, 90-51. Na interesujcym nas obszarze  
zewidencjonowano  49  fakty osadnictwa  o chronologii od epok 
kamienia (paleolit, mezolit, neolit) po okres  redniowiecza i 
nowoytno. Na podstawie  danych archiwalnych, zweryfikowanych 
czciowo w terenie odnotowano dwa cmentarzyska kultury łuyckiej 
(arki i Ostrów), które poza ladami osadnictwa  tej kultury nie maj
odniesienia  do potencjalnych osad. 
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V.3. 6.  Zabytki w zbiorach muzealnych i innych 

Na terenie Gminy  nie funkcjonuje tak wana dla opieki nad zabytkami 
placówka muzealna. Dla lokalnej społecznoci wane jest ustanowienie 
miejsca, w którym pamitki zwizane z histori najblisz mogłyby 
znale schronienie. Władze Gminy  rozwaaj  utworzenie takiej 
placówki. 

V .2.7. Dziedzictwo niematerialne
Niezwykle istotna  cz  dziedzictwa kulturowego, która jest najbardziej 
naraona na  zapomnienie. Nale do m.in.: 

- nazwy geograficzne, historyczne i tradycyjne. Na terenie 
gminy przetrwały liczne przykłady starych, historycznych 
nazw licznych młynów czy osad młyskich (Masło, 
Olesiów, Stypa, Skrobaczowizna, Rajczykowizna),  traktów 
U Starej Drogi, Dolina Celinowe Doły, Wilcze Doły, 
Bagienko. Wskazane przykłady przenosz wane informacje 
o przeszłoci , ukształtowaniu terenu; 

- nazwy  ulic np. Krakowska (droga krakowska), Potocka – 
droga do Złotego Potoka, Niegowska – droga do Niegowej 

- zwyczaje kulinarne : tatarczuch, kucmok, prauchy 
- obrzdy  

Stan bada nad t problematyk niestety jest bardzo skromny  wymaga 
zinwentaryzowania i  pogłbionych bada.  

              

            V. 3. Zabytki objte prawnymi formami ochrony 
            

Przedmiotem programu s wszystkie zabytki niezalenie od form 
ochrony, jakimi s objte, przy czym za zabytek uznaje si nieruchomo
lub rzecz ruchom, ich czci lub zespoły, bdce dziełem człowieka lub 
zwizane z jego działalnoci, stanowice wiadectwo minionej epoki 
bd zdarzenia, których zachowanie ley w interesie społecznym ze 
wzgldu na warto historyczn, artystyczn lub naukow (art. 3 pkt 1 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).  
              Opiece podlegaj, bez wzgldu na stan zachowania (art. 6 ust. 1 
i  2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):  

    1. Zabytki nieruchome, bdce w szczególnoci: 

1) krajobrazami kulturowymi, 

36

2) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami 
budowlanymi,  

3) dziełami architektury i budownictwa, 
4)  dziełami budownictwa obronnego,  
5) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i 

innymi zakładami przemysłowymi, 
6)   cmentarzami,  
7) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  
8) miejscami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd działalno

wybitnych osobistoci lub instytucji. 
  

2. Zabytki ruchome, bdce w szczególnoci:  

1) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 
uytkowej,  
2) kolekcjami, stanowicymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i 
uporzdkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,  
3) numizmatami oraz pamitkami historycznymi, a zwłaszcza 
militariami, sztandarami, pieczciami, odznakami, medalami i orderami,  
4) wytworami techniki, a zwłaszcza urzdzeniami, rodkami transportu 
oraz maszynami i narzdziami wiadczcymi o kulturze materialnej, 
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 
dokumentujcymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  
5) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1998 nr 85 poz. 539 z 
póniejszymi zmianami),  
6) instrumentami muzycznymi,  
7) wytworami sztuki ludowej i rkodzieła oraz innymi obiektami 
etnograficznymi,  
8) przedmiotami upamitniajcymi wydarzenia historyczne bd
działalno wybitnych osobistoci lub instytucji.  

    3. Zabytki archeologiczne, bdce w szczególnoci:  

1) pozostałociami terenowymi pradziejowego i historycznego 
osadnictwa,  

2) cmentarzyskami,  
3) kurhanami,  
4) reliktami działalnoci gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

4. Ochronie mog podlega nazwy geograficzne, historyczne lub 
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki 
osadniczej.  
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje 

nastpujce formy ochrony zabytków:  

1) wpis do rejestru zabytków,  

2) uznanie za pomnik historii,  

3) utworzenie parku kulturowego,  

4) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  

Na terenie Gminy arki  ochrona  zasobu  zabytkowego wynika z  
wpisu do rejestru zabytków i ustale  w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego. 
Inne  formy ochrony nie wystpuj. 

• Zabytki o szczególnej wartoci s objte ochron na podstawie 
wpisu do rejestru zabytków. Rejestr zabytków znajdujcych si na 
terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator 
zabytków (art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami). 

• Zabytki nie  objte wpisem do rejestru zabytków , chronione s na 
podstawie prawa miejscowego – planu zagospodarowania 
przestrzennego 

• Gminn ewidencj zabytków w formie zbioru  kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy, objtych wojewódzk
ewidencj zabytków, prowadzi burmistrz. Znajduj si tam  
zarówno  obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i nie wpisane. 
Naley podkreli, e te obiekty zabytkowe,  nie figuruj w 
rejestrze zabytków i nie zostały wprowadzone do planu 
zagospodarowania przestrzennego nie s prawnie chronione. 
Uwzgldnienie ich wyłcznie w ewidencji ma charakter 
informacyjny, pomocny przy okrelaniu i ocenianiu zasobów 
zabytkowych na okrelonym terenie oraz przy opracowywaniu 
programów opieki nad zabytkami. Przy zmianach planu naley je  
włczy do zasobów dziedzictwa kulturowego. 

V.3. 1  Rejestr zabytków
• Obiekty, zespoły i załoenia urbanistyczne wpisane do rejestru 

zabytków objte s rygorami ochrony konserwatorskiej 
wynikajcymi z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
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Naley podkreli, e te obiekty zabytkowe,  nie figuruj w 
rejestrze zabytków i nie zostały wprowadzone do planu 
zagospodarowania przestrzennego nie s prawnie chronione. 
Uwzgldnienie ich wyłcznie w ewidencji ma charakter 
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programów opieki nad zabytkami. Przy zmianach planu naley je  
włczy do zasobów dziedzictwa kulturowego. 

V.3. 1  Rejestr zabytków
• Obiekty, zespoły i załoenia urbanistyczne wpisane do rejestru 

zabytków objte s rygorami ochrony konserwatorskiej 
wynikajcymi z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami. Rygory te obowizuj
niezalenie od połoenia obiektu w poszczególnych strefach 
ochrony konserwatorskiej lub poza strefami. Wszelkie prace 
remontowe, zmiany własnoci, funkcji i przeznaczenia obiektu 
wymagaj pisemnego pozwolenia  Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ( ob. Delegatury w Czstochowie). 

• Wymagania wzgldem osób prowadzcych prace przy obiektach 
zabytkowych oraz tryb  i sposób wydawania pozwole wszelkich 
działa przy zabytkach szczegółowo precyzuje Rozporzdzenie 
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
bada konserwatorskich i architektonicznych, a take innych 
działa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada
archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. z dnia 30.czerwca 2004 r.)  

A). Rejestr zabytków nieruchomych obejmuje  13 obiektów w tym :         
       Układ urbanistyczny  -  1 

                        Zespołów sakralnych i pojedynczych kociołów  -   6   
         Pozostałoci po zabudowaniach dworskich   -  1 

                       Budowle obronne   -     2 
                       Cmentarzy       -   3 
                    Szczegółowy wykaz obiektów zawiera załcznik nr 1  
              
                    B). Rejestr  zabytków ruchomych obejmuje  ogółem 68  
                          obiektów.  
                          Przedmioty te przechowywane s w dwóch kociołach: w  
                          Przybynowie i w kociele par. w arkach. 
                     Szczegółowy wykaz obiektów zawiera załcznik nr 2  
              
              V.3.2.   Prawo miejscowe  -  Plan zagospodarowania przestrzennego 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzgldnia 
si ochron zabytków znajdujcych si w gminnej ewidencji zabytków 
oraz, w zalenoci od potrzeb, ustala si strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujce obszary, na których obowizuj okrelone ustaleniami planu 
ograniczenia, zakazy i nakazy, majce na celu ochron znajdujcych si
na tym obszarze zabytków (art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami).  
Program opieki nad zabytkami współdziała z planem przy realizacji 
celów polityki przestrzennej zapisanych w ustaleniach planu w 
zakresie:  
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Na podstawie  w/w planu zagospodarowania przestrzennego ochron
objto pojedyncze obiekty architektury i budownictwa nie wpisane   do 
rejestru zabytków, oraz  obszary w wyznaczone strefami ochrony 
konserwatorskiej   -B,E,W,OW.  

       1. Obiekty pojedyncze 

               W arkach plan objł  ochron   
o dwie  kaplice: pw. w. Jana Nepomucena, pw. w. 

Stanisława Kostki 
o 2 młyny : jeden przy ul. Ofiar Katynia, drugi przy ul. 

Młyskiej 
o plebania, przy kociele parafialnym 
o dom przy ul. Czstochowskiej, 
o pozostało po zespole dworskim-  budynek i aleja , 
o dom  przy ul. Olsztyskiej 
o budynek dawnego szpitala  ul. Leniowska 99 

                Naley  zaznaczy, i  w przypadku  budynku przy ul.      
Czstochowskiej podano niewłaciwy numer,  a budynek przy ul. 
Olsztyskiej ju  nie istnieje 

                W Wysokiej Lelowskiej dwie kaplice przydrone  
W Czatachowej , Suliszowicach , Kotowicach i Jaworzniku po  jednej 
kaplicy przydronej. 

                W Przybynowie  cmentarz grzebalny rzymskokatolicki 

                   

         2. Strefy  ochrony konserwatorskiej

             obszary wyznaczone nastpujcymi strefami:  

             Strefa ochrony konserwatorskiej „B”-  

Strefa ochrony czciowej obejmuje układ urbanistyczny w jej obrbie 
oraz wytypowane obiekty pojedyncze (budynki, budowle) wpisane do 
rejestru zabytków lub objte ewidencj zabytków, wraz z otoczeniem. 
Zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania bryły obiektów i 
dachów co do kształtu i materiału oraz wystroju architektonicznego w 
odniesieniu do obiektów objtych ochron konserwatorsk. 
cele: 

- denie do zachowania zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania, 

- restauracja i modernizacja techniczna obiektów o 
wartociach kulturowych, 

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji 
przestrzennej. 
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przestrzennej. 
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arki  

• miasto lokacyjne 
•  teren klasztornego zespołu w granicach ogrodzenia 
• teren cmentarza rzymskokatolickiego w granicach ogrodzenia 
•  teren cmentarza ydowskiego 
•  teren stodół w pobliu targowiska miejskiego 
• teren otaczajcy stranic w Przewodziszowicach 
• teren otaczajcy kociół szpitalny w. Barbary w ramach  

        ogrodzenia 
 Przybynów  

• otoczenie kocioła paraf. Pw. w. Piotra i Pawła 
• teren cmentarza rzymskokatolickiego 

  Kotowice 
• teren cmentarza wojennego

Strefa ochrony konserwatorskiej  „E” ochrony ekspozycji – obszar 
widocznoci układów zabudowy i dominant oraz elementów naturalnych. 
Teren objty ochron konserwatorsk, zapewniajc ekspozycj
obszarów z okrelonych kierunków widokowych. 
Celem ochrony strefy E jest utrzymanie i ochrona ekspozycji 
wskazanych wartociowych zespołów i obiektów. Realizacja celów 
została ustalona w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie: 
1. kompozycji urbanistycznej, 
2. form zabudowy, w tym wysokoci budynków i innych obiektów w 
tym inynierskich 
3. inne ustalenia ochrony dóbr kultury oraz zobowizania 
publicznoprawne 

                 arki  

• teren zainwestowania wzdłu drog i ulic wychodzcych z obszaru 
miasta lokacyjnego : ul. Leniowska, ul. Czstochowska, ul. 
Potocka  /wg nazwy starej – aktualnie ul. Moniuszki/, 

• tereny pozostałoci fortyfikacji okresu II Wojny wiatowej 
wzgórza : Parchowatka i Serwin, 

•  teren wzdłu potoku Leniówki (od zespołu klasztornego do 
basenu), dawny  trakt leniowski. 

Obszar wsi : Przybynów, Wysoka Lelowska, Czatachowa, Jaroszów , 
Zawada, Zaborze, Suliszowice, Jaworznik, Kotowice 41

Strefa ochrony konserwatorskiej  „W”  pełnej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczajca wszelka działalno
inwestycyjn i inn. Strefa W. obejmuje stanowiska wpisane do rejestru 
zabytków i ujte w ewidencji 
urzdu ochrony zabytków. Obowizujce rygory w strefie W : 

- zakaz wszelkiej działalnoci inynierskiej, budowlanej i 
innej zwizanej z pracami ziemnymi (kopanie studni, 
melioracji, karczunku i nasadzania drzew) 

- zachowanie istniejcego układu topograficznego z obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków i ujtym w ewidencji 

- w przypadku podjcia jakichkolwiek działalnoci na terenie 
objtym granicami strefy, a wynikajcej ze sposobu 
uytkowania terenu obowizuje wystpowanie o 
szczegółowe wytyczne do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków

                   arki  

•  teren wokół ruin kocioła p.w. w. Stanisława w arkach, 
•  teren otaczajcy stranic w Przewodziszowicach, 
•  teren wokół potoku Leniówki, 
•  teren na wschód od zabudowa w Przewodziszowicach,  

                 Suliszowice  

• teren otaczajcy stranic w Suliszowicach 

Strefa ochrony konserwatorskiej „OW”  ograniczonej ochrony 
stanowisk archeologicznych, polegajcej na prowadzeniu 
interwencyjnych bada archeologicznych w przypadku podejmowania 
prac ziemnych. Strefa OW obejmuje stanowiska ujte w ewidencji 
słuby konserwatorskiej. Obowizujce rygory w strefie : 

- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna
inynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w 
obrbie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego 
przez słub konserwatorsk

-  w przypadku podjcia realizacji inwestycji obowizuje 
przeprowadzenie interwencyjnych bada archeologicznych 
na koszt inwestora. Właciciele, uytkownicy terenu i 
inwestorzy zobowizani s do zawiadomienia urzdu 
ochrony zabytków o podjciu działa inwestycyjnych, 
remontowych lub innych zwizanych robotami ziemnymi z 
wyprzedzeniem 

- rozpoczcie prac ziemnych zwizanych z realizacj
inwestycji uzalenia si od uzyskania stosownego 
zezwolenia od urzdu ochrony zabytków. ochrona 
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Strefa ochrony konserwatorskiej  „W”  pełnej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej, wykluczajca wszelka działalno
inwestycyjn i inn. Strefa W. obejmuje stanowiska wpisane do rejestru 
zabytków i ujte w ewidencji 
urzdu ochrony zabytków. Obowizujce rygory w strefie W : 

- zakaz wszelkiej działalnoci inynierskiej, budowlanej i 
innej zwizanej z pracami ziemnymi (kopanie studni, 
melioracji, karczunku i nasadzania drzew) 

- zachowanie istniejcego układu topograficznego z obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków i ujtym w ewidencji 

- w przypadku podjcia jakichkolwiek działalnoci na terenie 
objtym granicami strefy, a wynikajcej ze sposobu 
uytkowania terenu obowizuje wystpowanie o 
szczegółowe wytyczne do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków

                   arki  

•  teren wokół ruin kocioła p.w. w. Stanisława w arkach, 
•  teren otaczajcy stranic w Przewodziszowicach, 
•  teren wokół potoku Leniówki, 
•  teren na wschód od zabudowa w Przewodziszowicach,  

                 Suliszowice  

• teren otaczajcy stranic w Suliszowicach 

Strefa ochrony konserwatorskiej „OW”  ograniczonej ochrony 
stanowisk archeologicznych, polegajcej na prowadzeniu 
interwencyjnych bada archeologicznych w przypadku podejmowania 
prac ziemnych. Strefa OW obejmuje stanowiska ujte w ewidencji 
słuby konserwatorskiej. Obowizujce rygory w strefie : 

- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna
inynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w 
obrbie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego 
przez słub konserwatorsk

-  w przypadku podjcia realizacji inwestycji obowizuje 
przeprowadzenie interwencyjnych bada archeologicznych 
na koszt inwestora. Właciciele, uytkownicy terenu i 
inwestorzy zobowizani s do zawiadomienia urzdu 
ochrony zabytków o podjciu działa inwestycyjnych, 
remontowych lub innych zwizanych robotami ziemnymi z 
wyprzedzeniem 

- rozpoczcie prac ziemnych zwizanych z realizacj
inwestycji uzalenia si od uzyskania stosownego 
zezwolenia od urzdu ochrony zabytków. ochrona 

42

archeologicznych potencjalnych obszarów eksploracji i 
obserwacji archeologicznych:   

                       arki  

• miasto lokacyjne 
• teren załoenia dworskiego 
• teren na północ od potoku Leniówki dawny trakt leniowski.                           

Jaroszów i Zawada 
• teren na południe od wsi Czatachowa 

              Ponadto oprócz  szlaków turystycznych szlaki, m.in. takich jak:  
- Szlak Warowni Jurajskich -  (Przewodziszowice, Czatachowa) 
- Szlak „Zamonit” - (Koziegłowy, arki, Przewodziszowice) 
- Szlak Masłoskie-Natalin - Zaborze  
- Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd (Kraków - Czstochowa). 
-  Jurajski Szlak Rowerowy Zygmunta Krasiskiego (Czstochowa – 

Myszków) 

             W planie wyznaczono, szlak o znaczeniu historycznym :     
„Szlak Kultury ydowskiej" z miejscami wskazanymi do zachowania 
okrelonymi jako "przystanki"  oznaczonymi tablicami informacyjnymi:  
Pocztek i koniec Szlaku Kultury ydowskiej – teren zieleni urzdzonej 
- skwer miejski przy ul. Koziegłowskiej, 
1. Przystanek 1 – ul. Czstochowska 49 - postuluje si podjcie działa

majcych na celu objcia ochron prawn budynku jako miejsca 
wskazanego do zachowania, 

2. Przystanek 2 – ul. Górki – tzw."Stary Kirkut", objcia ochron
prawn jako miejsca wskazanego do zachowania terenu "Starego 
Kirkutu", 

3. Przystanek 3 – ul. Polna – cmentarz ydowski tzw. "Kirkut na 
Kierkowie" objty ochron prawn – wpis do rejestru zabytków pod 
nr 416/78 

4.  Przystanek 4 – ul. Moniuszki – obecnie Miejski Dom Kultury – 
dawna synagoga objta ochron prawn – wpis do ewidencji 
zabytków /dawnej/, budynek chroniony na podstawie ustale planu; 

5. Przystanek 5 – ul. Joselewicza – charakterystyczna i do dobrze 
zachowana zabudowa wzdłu ul. Berka, ul. Kocielnej i Starego 
Rynku; teren objty ochron prawn na podstawie ustale planu – 
strefa ochrony konserwatorskiej B,  

6. Przystanek 5 – Stary Rynek – działki nr ewid. 2260, 2261 i 2262 - 
teren getta - postuluje si podjcie działa majcych na celu objcia 
ochron prawn jako miejsca wskazanego do zachowania i  pamici; 
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działki znajduj si w obrbie terenu objtego ochron prawn – 
strefa ochrony konserwatorskiej B, 

               
Plan ustala zasady ochrony dla: 

  obszarów wyznaczonych strefami ochrony 
                         konserwatorskimi oraz pojedynczych obiektów  

                
1. Ochron wartociowych zespołów przestrzennych zabudowy oraz 
pojedynczych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 
chronionych na podstawie planu, poprzez jej porzdkowanie 
eksponowanie historycznego układu. 
2. Ochron ekspozycji układu historycznego rozplanowania zabudowy i 
istniejcych dominant jako priorytetowe w nowym zagospodarowaniu 
terenu. 
3. W przypadku remontów budynków nakazuje si wymian dachów 
płaskich na dachy dwuspadowe z moliwoci wykorzystania poddasza 
na cele mieszkalne, po uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji lub opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 
4. Ochron reliktów archeologicznych oraz obszarów obserwacji 
archeologicznych. 
5. Ochron układów zieleni historycznie ukształtowanych traktów oraz 
alei jako ladów krajobrazu kulturowego, poprzez obowizek 
zachowania istniejcego drzewostanu i starodrzewu, utrzymania 
charakteru alei i traktów oraz obowizek odtwarzania zieleni; jako 
zalecane stosowanie rodzimych gatunków drzew. 
6. Podjcie działa majcych na celu objcie ochron przydronych 
krzyy i kapliczek oraz kapliczek umieszczonych na drzewach, w tym 
biec konserwacj. 
7. Ochron historycznych obszarów siedliskowych na terenie wsi 
(okrelonych stref "E") o czytelnym rozplanowaniu poprzez utrzymanie 
linii zabudowy, wysokoci budynków i geometrii dachów. 
8. Ochron nielicznych ju obiektów architektury drewnianej lub 
murowano – drewnianej, pochodzcych z przełomu XIX i XX w., 
bdcych zanikajcym przykładem architektury regionalnej. Budynki 
ustawione najczciej "szczytem" do drogi , ciany szczytowe murowane 
z rodzimego kamienia wapiennego. Budynki znajdujce si na ogół w 
złym stanie technicznym. Elementy rozplanowania, formy i detale 
architektoniczne nowopowstajcych budynków winny nawizywa do 
architektury regionalnej. 
9. Ochron i ekspozycj historycznego traktu: tzw. “Piaskowy 
Gociniec” prowadzcy od Jaworznika do Kotowic. Zaleca si
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utrzymanie przebiegu historycznego traktu i utrzymanie jego charakteru, 
nie obudowywania go chaotyczn zabudow, utrzymanie starodrzewu z 
obowizkiem odtwarzania zieleni. 
10.Ochron cech stylowych obiektów chronionych na podstawie ustale
planu poprzez ochron formy, skali i gabarytów obiektów, elewacji i 
detalu architektonicznego oraz geometrii dachów, z jednoczesnym 
zakazem stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju 
blach oraz okładzin i listew plastikowych, a take malowania farbami 
kryjcymi kamiennych lub ceglanych elewacji budynków, lub ich detali 
(cokoły, gzymsy, itd.); zaleca si stosowanie pokry dachowych w 
postaci dachówki ceramicznej, gontu, lub materiałów 
dachówkopodobnych. 
11.W przypadku zabudowy plombowej w zabytkowej pierzei ulicy lub 
placu, projekt budowlany musi zawiera  rozwinicie pierzei ulicy lub 
placu obejmujcej co najmniej po dwa ssiednie budynki. Wskazane 
sporzdzanie studium widokowego dla obiektów wpisujcych si w 
historyczny układ przestrzenny w przypadku ubiegania si o pozwolenie 
na budow. 
12. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie działania 
inwestycyjne wymagaj uzyskania decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
13.Dla terenów chronionych na podstawie ustale planu miejscowego 
lokalizacja nowych inwestycji moliwa po uzyskaniu opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
14.Dopuszcza si wyburzenia, rozbiórk lub wymian kubatury, jedynie 
w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu, po 
uprzednim wykonaniu dokumentacji pomiarowo – zdjciowej i po 
uzyskaniu stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
przypadku obiektów wpisanych  do rejestru zabytków, lub w przypadku 
obiektów chronionych na podstawie ustale planu, po uzyskaniu opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
15.Zakazuje si zabudowy bezporedniego otoczenia zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub chronionych na 
podstawie ustale planu, w sposób powodujcy obnienie jego wartoci 
historycznej i estetycznej, jak równie umieszczania reklam 
wielkoformatowych w obrbie terenu objtego ochron konserwatorsk
lub na działce, na której usytuowany jest zabytkowy obiekt. 
16.Nakłada si wymóg dostosowania współczesnych przestrzeni i form 
zabudowy do lokalnego krajobrazu kulturowego. 
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ochrony ekspozycji krajobrazu 
   1.Ochrona historycznych obszarów siedliskowych wsi, poprzez      
   realizacj zasad ochrony okrelonych dla obszarów objtych stref     
   ochrony konserwatorskiej "E". 

2. Ochrona krajobrazu terenów otwartych poprzez zachowanie 
naturalnego zrónicowania istniejcych ekosystemów : łkowych, 
wodnych, bagiennych, lenych oraz ich wzbogacanie. 
3. Ochrona krajobrazu terenów otwartych poprzez wprowadzenie zakazu 
zabudowy terenów otwartych o szczególnych walorach krajobrazowych i 
widokowych. 
4. Zachowanie otwar widokowych oraz ekspozycj elementów kultury 
materialnej i niematerialnej. 
5. Wprowadzenie dolesie i zadrzewie w sposób poprawiajcy kształt 
wntrz krajobrazowych. 
 6. Kształtowanie nowych zespołów zabudowy i tworzenie nowych 
przestrzeni publicznych w sposób dostosowany do skali i charakteru 
istniejcych układów przestrzennych, w tym stosowania gabarytów i 
form obiektów dostosowanych do historycznej zabudowy. 
7. Zaleca si stosowanie tradycyjnych lub tradycyjnych w wyrazie 
materiałów wykoczeniowych. 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Cało terenu objtego planem znajduje si w obszarze prawnie 
chronionym - teren Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych: cz
terenu ley  w obszarze Parku  Krajobrazowego  "Orlich Gniazd", 
pozostała cz terenu znajduje si w otulinie Parku Krajobrazowego 
"Orlich Gniazd". Granice Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" oraz 
granice otuliny Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". 
2. Ochrona specyficznej dla terenu Jury rzeby terenu, z takimi 
elementami jak: ostace skalne, jaskinie, wwozy, ródła, itd, 
3. Ochrona specyficznej dla terenu Jury szaty rolinnej i  muraw 
kserotermicznych, 
4. Ochrona rónorodnoci flory i fauny,ochrona specyficznych dla terenów 
Jury walorów krajobrazowych, takich jak: ruiny warowni jurajskich, 
punkty i otwarcia widokowe, krajobraz rolniczy, itd. 
5. Ochron i ekspozycj historycznych traktów takich jak: Gociniec 
Mirowski prowadzcy od miasta lokacyjnego do Mirowa, stara droga do 
Leniowa (aktualnie ul. Mostowa), Ostrnicka Droga przechodzca przez 
Suliszowice do Ostrnika, Piaskowy Gociniec prowadzcy od 
Jaworznika do Kotowic. Zaleca si utrzymanie przebiegu historycznych 
traktów i utrzymanie ich charakteru, nie obudowywania ich chaotyczn
zabudow, utrzymanie starodrzewu z obowizkiem odtwarzania zieleni. 
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 szczegółowe ustalenia dla terenu połoonego w obszarze 
Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd", w tym zakazy  i 
ograniczenia  

1. zakazuje si lokalizowania nowych obiektów i instalowania nowych 
urzdze oraz przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na 
rodowisko w rozumieniu przepisów prawo ochrony rodowiska, oraz 
takich, które mog trwale  naruszy walory krajobrazowe, 

2. zabrania si likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych, 
przydronych i nadwodnych, o ile nie wynikaj z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej, bezpieczestwa ruchu drogowego lub utrzymania 
w naleytym stanie technicznym urzdze wodnych,  

3. zabrania si pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu 
oraz skamieniałoci, wypalania rolinnoci i pozostałoci rolinnych 
oraz niszczenia gleby,  

4. zakazuje si wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcajcych 
rzeb terenu, z wyjtkiem obiektów zwizanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym, 

5. zabrania si dokonywania zmian stosunków wodnych, jeeli słu
innym celom ni ochrona przyrody lub ochrona przeciwpowodziowa, 

6. zakazuje si budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoci 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych za 
wyjtkiem obiektów słucych turystyce wodnej, gospodarce wodnej 
lub rybackiej,  

7. zabrania si utrzymywania otwartych rowów ciekowych i zbiorników 
ciekowych, 

8. zabrania si likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno-błotnych,   

9. zabrania si lokalizacji orodków chowu, hodowli - posługujcych si
metod bezciółkow, 

10. zabrania si umieszczania tablic reklamowych poza obszarami 
zabudowanymi,  

Na terenie objtym planem wystpuj nastpujce pomniki przyrody    
o cis pospolity – m. arki ul. Koziegłowska 9 (nad stawem) – 

nr 17/64 – 1973  
o kasztanowiec biały – m. arki, cmentarz – nr 17/69  
o kasztanowiec biały – m. arki, przy kociele – nr 17/71 
o dwie lipy zwyczajne – Leniów, klasztor OO. Paulinów – nr 

17/70  
o lipa szerokolistna – Przybynów przy plebanii – nr 17/67  
o cis pospolity Kpina 12 – nr 17/68 
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oraz wskazane  do objcia ochron prawn:  
  

o ródła "Spod Brzozy" w arkach 
o krawd Kuesty Jurajskiej,  

           V. 4.    Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 

        Gminna ewidencja stanowi podstaw do sporzdzania programów 
opieki (art.21 u.ooz). Nie  jest   dokumentem zamknitym i powinna 
podlega   weryfikacji. Jej zmiany nie powoduj niewanoci ustale
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Ponadto winna podlega okresowej 
aktualizacji, polegajcej m. in. na wykreleniu z ewidencji obiektów 
nieistniejcych oraz gruntownie przebudowanych (np. zmiana bryły 
budynku, układu i wielkoci otworów okiennych, likwidacja detalu 
architektonicznego, otynkowanie ceglanych elewacji). Uzupełnienia 
wymagaj take zmiany stanu prawnego: wpis do rejestru zabytków czy 
ustanowienie parku kulturowego. 
               Naley podkreli, e te obiekty zabytkowe, które 
uwzgldnione s w ewidencji zabytków, a nie figuruj w rejestrze 
zabytków lub nie bierze ich pod uwag miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, nie s prawnie chronione. 
Uwzgldnienie ich wyłcznie w ewidencji ma charakter informacyjny, 
pomocny przy okrelaniu i ocenianiu zasobów zabytkowych na 
okrelonym terenie oraz przy opracowywaniu programów opieki nad 
zabytkami. 
Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy arki wykonana została  2009 
roku i  zawiera - oprócz zabytków znajdujcych si  w rejestrze  i 
wojewódzkiej ewidencji -  równie obiekty dotychczas  nie ujte  ww/ 
wykazach.  
Za kryteria decydujce o wpisie obiektu do ewidencji przyjto: 

- czas powstania – nie póniej ni�lata czterdzieste  
XX w.; 

-  stopie�zachowania walorów zabytkowych; 
- wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy 

miejscowoci
- stan zachowania 

Ogólna liczba  obiektów ujtych w Gminnej Ewidencji  - 57, z czego 13 
wpisane do rejestru zabytków 
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GMINNA  EWIDENCJA ZABYTKÓW

A) ZABYTKI NIERUCHOME 

Ogółem w gminnej ewidencji znajduje si  58 obiektów  nieruchomych,  
z czego: 

1. obiektów sakralnych  - 21 
2. uytecznoci publicznej - 3 
3. pozostałoci po zespole  dworskim - 3  
4. domów mieszkalnych - 20 
5. budynków gospodarczych - 2  (w tym zespół 48 stodół) 
6. budownictwa przemysłowego - 2 
7. zieleni zorganizowanej  1 
8. obiektów budownictwa obronnego  - 2  
9.  cmentarzy - 3 
10. Inne  -1 

Szczegółowy wykaz  w załczniku nr 3

11. Stanowiska archeologiczne -  34 

Szczegółowy wykaz w załczniku nr 4 

B). ZABYTKI  RUCHOME 

               Wyposaenie  trzech kociołów oraz  trzy rzeby   

               Ogółem 119 obiektów. 

               Szczegółowy wykaz załcznik nr 5. 
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V. 5. ZABYTKI O NAJWYSZYM ZNACZENIU DLA GMINY 

Najbardziej wartociowe obiekty na terenie miasta arki to zespół 
sakralny, składajcy si z dwóch sprzonych załoe wykształconych w 
XVI stuleciu  : 

o Kocioła parafialnego w arkach i  klasztoru paulinów w 

Leniowie. 

o Szpitalny kociół pw. w. Barbary z  XVII w, ozdobiony 

wewntrz odsłonit niedawno polichromi  

o Układ przestrzenny redniowiecznego miasta  

o Zespół stodół, zlokalizowany poza centrum miasta, jedyny 

przykład  zachowany w najbliszym regionie   

o Kociół parafialny w Przybynowie  

                Wskazane  obiekty, oprócz zespołu stodół , s wpisane do rejestru  

                zabytków.
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 VI.  OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO   
         GMINY. ANALIZA SZANS I ZAGROEN 

.                   
               VI.1. Ocena  stanu dziedzictwa kulturowego 
              Stan zachowania zabytków  na terenie gminy jest zrónicowany. W     
              najlepszym stanie  s budowle sakralne , wszystkie uytkowane    
              zgodnie z przeznaczeniem  (z wyjtkiem trwałej ruiny kocioła p.w.  
              w. Stanisława w arkach), ale  wymagaj  podjcia prac     
              remontowych głównie  reperacji dachów , czy  wykonania  osuszenia  
              murów, odnowienia wntrza itp. Stan zachowania pozostałych 
              kategorii  zabytków nieruchomych jest mało rozpoznany. Podobnie    
              szczegółowego rozpoznania wymaga stan zachowania zabytków  
              ruchomych.  

VI.2 . Analiza szans i zagroe
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy SWOT, 
wspomagajc si  podobnymi analizami sporzdzonymi  w innych  
dokumentach gminnych  

Mocne strony: 
- połoenie w atrakcyjnym krajobrazie 
- wystpowanie na terenie gminy cennych, unikalnych obiektów  
  historyczno-kulturowych   
- interesujce układy przestrzenne  wsi  
- atrakcyjne tereny do inwestowania w baz turystyczno noclegow
- istnienie na terenie gminy placówek owiatowych; 
- rosnca liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 
- bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny dla rozwoju 
  turystyki. 

Szanse: 
- rewitalizacja wybranych miejsc na terenie miejscowoci i gminy     
  arki 
- odbudowa obiektów zabytkowych; 
- wiadomo bogatej historii miasta jako orodka o znaczeniu    
  regionalnym; 
- uwzgldnianie zagadnie z zakresu ochrony zabytków w   
 dokumentach programowych gminy; 
- uwzgldnianie zagadnie z zakresu ochrony zabytków w planowaniu   
  przestrzennym; 
- rezerwy wolnych terenów pozwalajcych na wzmocnienie funkcji  
  rozwojowych arek ; reprezentacyjnych - przez rewitalizacj   
  historycznej zabudowy i rozwój centrum miejscowoci; 
- organizacja lokalnego muzeum; 
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- zmiana wiadomoci społecznej w wyniku rozwoju edukacyjnej  
funkcji rodowiska kulturowego; 
- budzenie wiadomoci ekologicznej i kulturowo-historyczne 
mieszkaców (budowa cieek edukacyjnych, powstanie punktu 
informacji turystycznej, ustawienie tablic informacyjnych przy 
zabytkach); 
- udział funduszy prywatnych w pracach zwizanych z ochron
zabytków; 
- moliwoci pozyskiwania rodków dla regionalnych programów 
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej; 
- udostpnianie obiektów atrakcyjnych turystycznie. 

Słabe strony: 
- nienajlepszy stan techniczny wikszoci obiektów zabytkowych; 
- zakłócenie pierwotnych układów przestrzennych  zabudow
wprowadzajc dysharmoni w krajobrazie 
- zaniedbane  obszary  atrakcyjnie połoonych wsi (Wysoka ,Przybynów 
- brak archeologicznych i historyczno-architektonicznych programów 
badawczych; 
- brak placówek kulturalnych, muzealnych i naukowo-badawczych; 
- niewystarczajca informacja turystyczna; 
- odpływ ludnoci - szczególnie młodych osób - z uwagi na mało   
atrakcyjny rynek pracy i braki w ofercie edukacyjno-kulturalnej. 

Zagroenia: 
degradacja zabytków; 
- niski poziom wiadomoci społecznej odnonie walorów obiektów 
zabytkowych  i ich znaczenia dla rozwoju gminy; 
- zbyt wolne tempo rewitalizacji wybranych obszarów w miejscowoci i 
gminie arki 
- znaczne nakłady na zachowanie zdegradowanej zabytkowej zabudowy; 
- spitrzenie wydatków zwizane ze złym i bardzo złym stanem  
obiektów zabytkowych zagroonych destrukcj; 
- utrata wartoci przestrzennych i kulturowych zabudowy w przypadku   
  zaniechania działa naprawczych, co spowodowałoby zmniejszenie  
atrakcyjnoci turystycznej gminy; 
- wzrost kosztów renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych; 
- niedostatek rodków publicznych na rewitalizacj; 
- brak potencjalnych inwestorów; 
- brak lokalnego muzeum  
- brak punktu informacji turystycznej  
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- brak udostpniania miejsc atrakcyjnych i obiektów zabytkowych oraz 
rozbudowanej promocji turystycznej arek 
- niekontrolowana akcja inwestycyjna: niewłaciwie przeprowadzone 
budowa nowych niezgodnych z lokaln tradycja 

Wnioski 
Gmina arki dysponuje znacznym potencjałem, którego mocne strony 
okrela przede wszystkim warto zabytkowego orodka 
urbanistycznego miasta arek oraz nie uległe jeszcze znacznej 
dewaloryzacji orodki wiejskie, połoone w malowniczym,niezwykle 
atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo otoczeniu. Potencjał ten 
osłabiaj w do duym stopniu, czynniki o charakterze społecznym, 
ekonomicznym oraz niski stopie wiadomoci oraz wiedzy społecznoci 
lokalnej, dotyczcy wartoci kulturowych, którymi odznacza si Gmina. 
Zmieniajce si uwarunkowania społeczno-polityczne, otwarcie na 
współprac midzyregionaln i midzynarodow, wstpienie do Unii 
Europejskiej i moliwo korzystania z jej funduszy, poprawa 
infrastruktury komunikacyjnej, stwarzaj niepowtarzaln szans dla 
zachowania i wykorzystania tego potencjału, poprzez odpowiednie 
działania w kierunku rewaloryzacji wartociowych elementów 
krajobrazu kulturowego Gminy i ich promocji. Działania te powinny by
jednak prowadzone w sposób uwany, zaplanowany i kontrolowany, 
przy udziale odpowiednich specjalistów. W przeciwnym razie 
odpowiednie wykorzystanie szans moe zosta zagroone poprzez 
zatarcie i pomniejszenie wartoci kulturowych Gminy, np. w wyniku 
nieprawidłowo prowadzonych inwestycji remontowych lub w zakresie 
realizacji nowego budownictwa mieszkalnego czy rekreacyjnego. 
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VII.  ZAŁOENIA PROGRAMOWE 
Cele opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami okrelone 
zostały w art. 87 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. W myl tego 
przepisu gminny program opieki nad zabytkami ma na celu 
w szczególnoci: 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich zachowania, 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów 
krajobrazu kulturowego 

• włczenie problemów ochrony zabytków do systemu zada
strategicznych, wynikajcych z koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, 

• uwzgldnianie uwarunkowa ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łcznie 
z uwarunkowaniami, ochrony przyrody i  równowagi ekologicznej, 

• podejmowanie działa zwikszajcych atrakcyjno zabytków dla 
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 
inicjatyw sprzyjajcych wzrostowi rodków finansowych na opiek
nad zabytkami, 

• okrelenie warunków współpracy z włacicielami zabytków w celu 
podejmowania wspólnych działa dla adaptacji  zniszczonych 
budynków zabytkowych i zwikszenia ochrony nad nimi, 

• podejmowanie przedsiwzi umoliwiajcych tworzenie miejsc 
pracy zwizanych z opiek nad zabytkami. 

• budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei 
ochrony zabytków 

            Istotnym czynnikiem prowadzcym do realizacji programu jest 
ustalenie uwarunkowa dotyczcych finansowania i organizacji działa
ochronnych wobec rodowiska kulturowego oraz edukacyjnych 
i wychowawczych wobec społecznoci miejskiej.  
             Spodziewanym skutkiem podjtych, wyej wymienionych, 
działa bdzie, poza popraw stanu rodowiska kulturowego, stworzenie 
atrakcyjnego produktu turystycznego, przy wykorzystaniu dóbr kultury, 
rozwój przedsibiorczoci oraz uwraliwienie mieszkaców miasta 
i rodowisk wiejskich na potrzeby zwizane z utrzymaniem i ochron
rodowiska kulturowego. 

VII.1  Priorytety 

Dobrze zachowane, zadbane  zabytki stanowi o tosamoci regionu i 
mog by jednym z elementów  rozwoju gospodarczego.
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  Dla realizacji tak sformułowanego hasła  wskazano trzy  priorytety: 

Priorytet I 
Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju 
społeczno- gospodarczego gminy 

Priorytet II 
Ochrona i wiadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Priorytet III 
Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i 
edukacja słuca budowaniu tosamoci 

VII .2. Kierunki działa programu opieki 
W niniejszym programie nawizano do działa rewitalizacyjnych 
zdefiniowanych przez Program rewitalizacji jako procesu przemian 
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 
dzielnicach, przyczyniajcych si do poprawy jakoci ycia 
mieszkaców, przywrócenia ładu przestrzennego, oywienia 
gospodarczego i odbudowy wizi społecznych.  
             Rewitalizacja obejmuje kompleksowe działania techniczne, 
społeczne i ekonomiczne majce na celu przywrócenie dawnych 
walorów oraz zapewnienie rozwoju okrelonego obszaru. Do istotnych i 
pozytywnych wyznaczników koncepcji rozwizywania sytuacji przez 
rewitalizacj nale - zachowanie walorów historycznych obszaru, 
podkrelenie jego unikalnoci i kolorytu lokalnego, działanie w zgodzie z 
potrzebami wyznawanymi przez społeczno wartociami, przy jej 
aktywnym udziale w przygotowaniu i realizacji takiego programu. 
Wspólne inicjatywy i działania władz lokalnych i mieszkaców, 
instytucji zlokalizowanych na danym terenie oraz innych 
zainteresowanych partnerów, pozwalaj na osignicie wikszych 
efektów rzeczowych oraz wiksz akceptacj społecznoci lokalnej dla 
prowadzonych działa. Program ma przecie na celu take 
przeciwdziałanie marginalizacji wybranych obszarów i grup 
społecznych.  
Kierunki działa  wyznaczono w obrbie trzech priorytetów. 
             Naley zaznaczy, i realizacja  wyznaczonych  - w  gminnym 
programie - priorytetów  wykracza  ponad 4-letni okres obowizywania 
programu, natomiast  od samorzdu zaleało bdzie czy wskazane 
kierunki działa oraz konkretne zadania bd moliwe do wykonana w 
cigu  4 lat. 
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Priorytet I Rewaloryzacj dziedzictwa kulturowego jako elementu 
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
              realizowany bdzie w ramach 3  kierunków  działa
1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich zachowania. 
2. Podejmowanie działa zwikszajcych atrakcyjno zabytków na 
potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne 
3. Podejmowanie działa umoliwiajcych tworzenie miejsc pracy 
zwizanych z opiek nad zabytkami.

Priorytet II,  
Ochrona i wiadome  kształtowanie krajobrazu kulturowego 
realizowany bdzie w ramach 3  kierunków  działa
1. Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i rodowiska  
przyrodniczego. 
2. Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy 
3. Ochrona układów ruralistycznych (wiejskich). 

Priorytet III, Badanie i  dokumentacja  dziedzictwa kulturowego oraz 
promocja  i edukacja  słuca  budowaniu tosamoci
realizowany bdzie w ramach 4  kierunków  działa
1. Szeroki dostp do informacji o dziedzictwie  kulturowym gminy 
2. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym  dziedzictwie 

kulturowym 
3. Specjalistyczne  rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, 

zespołów oraz obszarów  zabytkowych zwizane z  
przygotowywanym lub realizowanym procesem inwestycyjnym. 

4. Promocja  regionalnego dziedzictwa kulturowego słuca  kreacji 
produktów turystyki kulturowej 

VII .3. Zadania programu opieki 
                realizowane  w ramach:  

Priotytetu I Rewaloryzacj dziedzictwa kulturowego jako elementu   
                   rozwoju społeczno-gospodarczego gminy  

Kierunek:  Zahamowanie procesu degradacji  zabytków i     
                   doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania 

 Opracowanie długofalowego, uwzgldniajcego kompleksowo
działa planu remontów obiektów zabytkowych znajdujcych si w 
zasobach komunalnych  
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 Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych stanowicych własno gminy (w ramach 
opracowanego planu remontów) 

 Zmiana sposobu uytkowania lub adaptacja nieuytkowanych 
obiektów zabytkowych (bdcych własnoci gminy) do nowych 
funkcji 

 Rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni : aleja w d. zespole 
dworskim, cmentarz rzymskokatolicki w arkach  

 Podejmowanie stara o uzyskanie rodków zewntrznych na 
rewaloryzacje zabytków bdcych własnoci gminy 

 Kontynuacja prac zwizanych z remontem bonicy.  
 Kontynuacja prac zwizanych z  rewaloryzacj  przestrzeni rynku 

staromiejskiego 
 Remont i rewaloryzacja starego młyna przy ul. Ofiar Katynia   z 

moliwoci adaptacji do nowych funkcji. 
 Zabezpieczenia redniowiecznej stranicy w Przewodziszowicach. 
 Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed poarem, zniszczeniem 

i kradzie (monta instalacji przeciwpoarowej i alarmowej, 
zabezpiecze przeciw włamaniom, oznakowanie i ewidencjonowanie 
zabytków ruchomych itp.) 

 Wspólnie z prywatnymi włacicielami zabytkowych stodół, 
opracowanie najpierw załoe , a póniej programu rewitalizacji 
stodół w  „dzielnicy stodolnej”: 

- zidentyfikowanie wszystkich obiektów pod wzgldem 
własnociowym i technicznym  

- okrelenie niezbdnych robót remontowych i 
konserwatorskich nadajcych obiektom właciwy standard. 

- wsparcie finansowe włacicieli dcych do oywienia 
posiadanych obiektów i nadania im  funkcji lokalnych 
centrów. 

 Podjcie wspólnych działa samorzdu i parafii w celu 
przeprowadzenia prac remontowych i rewaloryzacyjnych w budynku 
starej plebani  oraz nadanie jej  nowej funkcji. 

 Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nie bdcych 
własnoci gminy w postaci stosownej uchwały dotyczcej dotacji na 
prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach  ruchomych i 
nieruchomych 

 Przygotowanie włacicieli i dysponentów obiektów zabytkowych do 
absorpcji programowych funduszy Wspólnoty Europejskiej. 
Dysponowanie aktualnymi informacjami o moliwociach starania si
o rodki pozabudetowe na dofinansowanie prac konserwatorskich 
przy obiektach zabytkowych. 
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stodół w  „dzielnicy stodolnej”: 

- zidentyfikowanie wszystkich obiektów pod wzgldem 
własnociowym i technicznym  

- okrelenie niezbdnych robót remontowych i 
konserwatorskich nadajcych obiektom właciwy standard. 

- wsparcie finansowe włacicieli dcych do oywienia 
posiadanych obiektów i nadania im  funkcji lokalnych 
centrów. 

 Podjcie wspólnych działa samorzdu i parafii w celu 
przeprowadzenia prac remontowych i rewaloryzacyjnych w budynku 
starej plebani  oraz nadanie jej  nowej funkcji. 

 Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nie bdcych 
własnoci gminy w postaci stosownej uchwały dotyczcej dotacji na 
prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach  ruchomych i 
nieruchomych 

 Przygotowanie włacicieli i dysponentów obiektów zabytkowych do 
absorpcji programowych funduszy Wspólnoty Europejskiej. 
Dysponowanie aktualnymi informacjami o moliwociach starania si
o rodki pozabudetowe na dofinansowanie prac konserwatorskich 
przy obiektach zabytkowych. 
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 � Opracowanie planu systematycznych kontroli stanu utrzymania i 
sposobu uytkowania obiektów  zabytkowych znajdujcych si w 
zasobach komunalnych

Kierunek : Podejmowanie działa zwikszajcych atrakcyjno
zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne 

 Okrelenie zasad i konsekwentne ich wdraanie w zakresie umieszczania 
szyldów i reklam na obiektach zabytkowych 

 Wprowadzenie w ycie wskazanego w planie zagospodarowania 
przestrzennego    „szlaku ydowskiego”, poprzez pełne  oznakowanie 
oraz informacj i  sukcesywne uporzdkowanie  „przystanków”. 

 Prowadzenie biecych prac porzdkowych przy zabytkowych zespołach 
zieleni: gminnych  parkach, cmentarzach, obszarach nieczynnych 
cmentarzy, dawnych parkach dworskich itp. 

 Iluminacja najcenniejszych zabytków gminy 

Kierunek : Podejmowanie działa umoliwiajcych tworzenie   
                    miejsc pracy zwizanych z opiek nad zabytkami 

 Współpraca z urzdami pracy w zakresie prowadzenia biecych prac 
pielgnacyjnych, porzdkowych i zabezpieczajcych na terenach 
objtych ochron

 Szkolenie osób bezrobotnych w rzemiosłach zwizanych z tradycyjn
sztuk budowlana 

 Wspieranie utrzymywania na rynku pracy zanikajcych rzemiosł i 
zawodów 

 Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych 
obiektach budownictwa drewnianego oferujcych wypoczynek i 
rozrywk (regionalne potrawy, zwyczaje itp.) oparte na miejscowych 
tradycjach 

 Wspieranie rozwoju muzeów regionalnych, skansenów, izb pamici itp. 

Zadania realizowane  w ramach:  
Priotytetu II : Ochrona i wiadome  kształtowanie krajobrazu  
                        kulturowego 

Kierunek: Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i  
                  rodowiska  przyrodniczego

• Weryfikacja aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego 
pod ktem  ochrony dziedzictwa kulturowego i wprowadzenie 
nowych  obiektów z gminnej ewidencji zabytków  oraz  
wykrelenie  nieistniejcych 
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• Konsekwentne egzekwowanie ustale dotyczcych  działalnoci 
inwestycyjnej na obszarach  objtych ochron , w miejscowych 
planach zagospodarowania, poszczególnych miejscowoci, w 
cisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
nadzorem budowlanym. 

• Wdraanie zapisów programu rewitalizacji miasta arki oraz  
planów odnowy wsi Suliszowice i Jaroszów 

• Nadanie wyszego standardu przestrzeniom publicznym, zgodne 
działanie samorzdu i włacicieli, poprzez: 
- Opracowanie i realizacja programu i planu rewaloryzacji 

historycznego centrum miasta, z uwzgldnieniem  działa
sanacyjnych w pierzejach i wntrzach kwartałów 
przyrynkowych 

- Opracowanie programu rewaloryzacji ul. Leniowskiej, 
Piłsudskiego oraz starej drogi z arek do Leniowa (ul. 
Kocielna i Mostowa) 

- Podjcie działa  majcych na celu utrwalenie dawnych 
historycznych  dróg:   „via regia”  ul. Czstochowska, 
Piłsudskiego (d.Krakowska)    i  jej przedłuenie trakt U 
Starej Drogi – cigncy si  do Jaworznika oraz traktu 
„mirowskiego” 

- Opracowanie programu uporzdkowania terenu zielonego, 
pomidzy basenem kpielowym, a zespołem klasztornym 
paulinów w arkach- Leniowie 

• Realizacja  planowanych działa w obrbie dawnego załoenia  
fabrycznego, przy ul. Steinkellera w arkach 

• Opracowanie programu rewitalizacji  zachowanych fortyfikacji z 
czasów II wojny wiatowej  

• Opracowanie i realizacja katalogów zabudowy regionalnej i detalu 
architektonicznego   

Kierunek : Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa   
                   kulturowego  gminy 

• Wystpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z 
wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków  dwóch budynków  z 
Suliszowic nr 20 i 46 

• Wystpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o 
szczegółowe okrelenie granic wpisu do rejestru układu 
urbanistycznego arek 
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                              Kierunek : Ochrona układów ruralistycznych na  obszarach  
                                       wiejskich 

• Opracowanie  szczegółowych planów zagospodarowania lub 
innych programów  naprawczych (sanacyjnych) dla 
najcenniejszych załoe ruralistycznych i krajobrazowych  : 
Wysoka Lelowska , Przybynów, Suliszowice 

• Poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie rozpraszaniu 
osadnictwa poprzez: ochron historycznie ukształtowanego 
układu dróg, historycznych, podziałów własnociowych i 
funkcjonalnych oraz relacji przestrzennych pomidzy zespołami 
zabytkowej zabudowy, wypełnianie zabudowa wolnych działek 
budowlanych w obszarach centrów wsi oraz historycznych 
siedlisk w zgodzie z historyczn kompozycj danego układu i 
gabarytami oraz form architektoniczn tworzcej go zabudowy, 
wyznaczanie w planach miejscowych nowych terenów pod 
zabudow na zasadzie kontynuacji historycznych siedlisk 

Zadania realizowane  w ramach:  
Priotytetu III    Badania i dokumentacja  dziedzictwa kulturowego  
                           oraz  promocja i edukacja słuca budowaniu  
                          tosamoci

Kierunek : Szeroki dostp do informacji o dziedzictwie kulturowym  
                     gminy

• Prowadzenie i aktualizacja  Gminnej Ewidencji Zabytków. 
• Udostpnienie informacji o zabytkach gminy na stronie 

internetowej gminy 
• Utworzenie gminnego systemu informacji i promocji (bazy 

danych) rodowiska kulturowego, w tym take niematerialnego 
• Opracowanie mapy zabytków gminy, jako atrakcyjnej graficznie 

formy promocji ułatwiajcej dotarcie do wszystkich elementów 
dziedzictwa kulturowego

• Podjcie stara o utworzenie  muzeum regionalnego

Kierunek: Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym  
                   dziedzictwie kulturowym

• Organizacja i wspieranie okazjonalnych sesji  popularno-
naukowych,  powiconych dziejom arek i regionu,  wystaw 
czasowych w tematycznie zwizanych z miastem i  regionem. 

• Nawizanie współpracy z wyszymi uczelniami   
• Inicjowanie i organizowanie obchodów Europejskich Dni 

Dziedzictwa w gminie 
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• Konsekwentne egzekwowanie ustale dotyczcych  działalnoci 
inwestycyjnej na obszarach  objtych ochron , w miejscowych 
planach zagospodarowania, poszczególnych miejscowoci, w 
cisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
nadzorem budowlanym. 

• Wdraanie zapisów programu rewitalizacji miasta arki oraz  
planów odnowy wsi Suliszowice i Jaroszów 

• Nadanie wyszego standardu przestrzeniom publicznym, zgodne 
działanie samorzdu i włacicieli, poprzez: 
- Opracowanie i realizacja programu i planu rewaloryzacji 

historycznego centrum miasta, z uwzgldnieniem  działa
sanacyjnych w pierzejach i wntrzach kwartałów 
przyrynkowych 

- Opracowanie programu rewaloryzacji ul. Leniowskiej, 
Piłsudskiego oraz starej drogi z arek do Leniowa (ul. 
Kocielna i Mostowa) 

- Podjcie działa  majcych na celu utrwalenie dawnych 
historycznych  dróg:   „via regia”  ul. Czstochowska, 
Piłsudskiego (d.Krakowska)    i  jej przedłuenie trakt U 
Starej Drogi – cigncy si  do Jaworznika oraz traktu 
„mirowskiego” 

- Opracowanie programu uporzdkowania terenu zielonego, 
pomidzy basenem kpielowym, a zespołem klasztornym 
paulinów w arkach- Leniowie 

• Realizacja  planowanych działa w obrbie dawnego załoenia  
fabrycznego, przy ul. Steinkellera w arkach 

• Opracowanie programu rewitalizacji  zachowanych fortyfikacji z 
czasów II wojny wiatowej  

• Opracowanie i realizacja katalogów zabudowy regionalnej i detalu 
architektonicznego   

Kierunek : Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa   
                   kulturowego  gminy 

• Wystpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z 
wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków  dwóch budynków  z 
Suliszowic nr 20 i 46 

• Wystpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o 
szczegółowe okrelenie granic wpisu do rejestru układu 
urbanistycznego arek 
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• Inicjowanie i wspieranie wydawnictw obejmujcych zagadnienia 
zwizane z histori miasta, gminy oraz ochron dóbr kultury 

• Wydawanie i wspieranie publikacji (w tym folderów 
promocyjnych, przewodników) powieconych problematyce 
dziedzictwa kulturowego gminy 

• Popularyzacja dobrych praktyk projektowych przy zabytkach, a 
take zagospodarowaniu obszarów oraz terenów cennych 
kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo 

• Ustanowienie i przyznawanie nagrody za osignicia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony kultury materialnej gminy (w tym prac 
magisterskich i dyplomowych) 

• Opracowanie cyklu szkole wraz z materiałem pogldowym 
skierowanego do przedstawicieli społecznoci lokalnej, 
zwizanych  z rewaloryzacj i remontem obiektów objtych 
ochron. 

• Wprowadzenie i upowszechnienie tematyki ochrony dziedzictwa 
kulturowego do systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez 
organizowanie i wspieranie zaj

• Ogłaszanie konkursów zwizanych  z ochron  dziedzictwa  
kulturowego (plastycznych, fotograficznych, wiedzy o historii i 
zabytkach regionu) 

    Kierunek : Specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych  
                   obiektów, zespołów  oraz obszarów zabytkowych zwizane  
                   z przygotowywanym lub realizowanym procesem   
                   inwestycyjnym

• Szczegółowe rozpoznanie historycznego  układu urbanistycznego 
arek, poprzez wykonanie  studium historyczno-konserwatorskiego 

• Zdefiniowanie i rozpoznanie  dziedzictwa niematerialnego w 
gminie. 

• Rozpoznanie układów ruralistycznych  Przybynowa , Wysokiej i 
Suliszowic 

• Rozpoznanie  historycznego budownictwa na terenie gminy; 
zinwentaryzowanie i opisanie zachowanych  obiektów.

• Sporzdzenie katalogu typów  zabudowy regionalnej i detalu 
architektonicznego , 

• Prowadzenie monitoringu i weryfikacji obiektów uwzgldnionych 
w gminnej ewidencji zabytków (z zastosowaniem komputerowej 
bazy danych) 

• Zinwentaryzowanie  starych nagrobków na cmentarzu w arkach i 
Przybynowie. 61

Kierunek : Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego słuca  
                    kreacji produktów  turystyki kulturowej

• Dopełnienie istniejcych ju szlaków turystycznych pieszych, i 
rowerowych, wykorzystujc walory dziedzictwa kulturowego, np. 
drog królewsk , przebiegajc w pobliu fortyfikacji z czasów II 
wojny wiatowej 

• Utworzenie i modernizacja elementów infrastruktury słucych 
funkcjonowaniu  i rozwojowi turystyki kulturowej,  

• Wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji wizualnej 
(m.in. za pomoc tablic informacyjnych) obejmujcego zasoby i 
wartoci dziedzictwa kulturowego gminy 

• Inicjowanie i wspieranie wydawnictw obejmujcych zagadnienia 
zwizane  zabytkami gminy 
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                VIII.  INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO  
           PROGRAMU   OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Podmiotem formułujcym gminny program opieki nad zabytkami jest 
samorzd gminny. Realizacja programu odbywa si bdzie poprzez 
zespół działa władz miasta na rzecz osignicia celów w nim 
przyjtych. Samorzd ma oddziaływa na róne podmioty majce do 
czynienia z obiektami i przestrzeniami zabytkowymi, tak, by wywoła
ich podane zachowania prowadzce do realizacji zamierzonych celów. 
                Głównym odbiorc programu jest społeczno miasta, która 
bezporednio odczuje efekty jego wdraania. Dotyczy to zarówno 
mieszkaców obszaru ródmiejskiego wpisanego do rejestru zabytków, 
jak i mieszkaców nowych osiedli dla których presti miasta jest 
podkrelany stanem i atrakcyjnoci ródmiecia miasta. 
                Dostpne instrumentarium słuce realizacji niniejszego 
programu generalnie wynika z obowizujcych przepisów prawnych 
oraz opartych na nich działaniach umocowanych w realiach finansów 
publicznych i instrumentów prawno-ekonomiczncych. 
W realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy arki 
wykorzystane zostan nastpujce grupy instrumentów - instrumenty 
prawne, instrumenty finansowe, instrumenty koordynacji instrumentów 
społecznych, instrumentów kontrolnych 

- instrumentów prawnych – wynikajcych z przepisów    
        ustawowych (np. uchwalanie miejscowych planów    

zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do 
rejestru zabytków obiektów bdcych własnoci gminy, 
wykonywanie decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego 
konserwatora zabytków); 

- instrumentów finansowych (m.in. finansowanie prac 
konserwatorskich i remontowych przy obiektach 
zabytkowych bdcych własnoci gminy, korzystanie z 
programów uwzgldniajcych finansowanie z funduszy 
europejskich oraz dotacje, subwencje, dofinansowania, 
nagrody, zachty finansowe dla włacicieli i posiadaczy 
obiektów zabytkowych); 

- instrumentów koordynacji (m.in. poprzez realizacje 
projektów i programów dotyczcych ochrony dziedzictwa 
kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., 
współpraca z orodkami naukowymi i akademickimi, 
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współpraca z organizacjami wyznaniowymi w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami); 

- instrumentów społecznych (m.in. poprzez działania 
edukacyjne promocyjne, współdziałanie z organizacjami 
społecznymi, działania prowadzce do tworzenia miejsc 
pracy zwizanych z opieka nad zabytkami); 

- instrumentów kontrolnych (m.in. aktualizacja gminnej 
ewidencji zabytków, monitoring stanu zagospodarowania 
przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa 
kulturowego). 
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IX.  ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
       OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
.

         
1. Gminny Program Opieki nad Zabytkami, burmistrz sporzdza na okres 
4 lat.  
2. Gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada   Gminy, po 
uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Z realizacji programów burmistrz sporzdza, co 2 lata     sprawozdania, 
które przedstawia  Radzie Gminy. Wykonanie sprawozdania  powinna 
poprzedzi ocena poziomu realizacji gminnego programu 
uwzgldniajca: 
a). wykonanie zada przyjtych do realizacji w okresie czteroletnim     
    obowizywania  niniejszego Gminnego Programu opieki nad  
    zabytkami, 
b). efektywno  ich  wykonania. 

IX. 1.  Kryteria i wskaniki oceny realizowanych   zada. 

W ramach priorytetu I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako 
element   rozwoju społeczno-gospodarczego gminy

• �Poziom (w %) wydatków budetu gminy na ochron i opiek
nad zabytkami 

• Warto finansowa zrealizowanych kompleksowych 
programów rewaloryzacji i rewitalizacji oraz liczba (bd inne 
mierniki) obiektów poddanych rewaloryzacji w ramach tych 
programów 

• Warto finansowa wykonanych prac remontowo-
konserwatorskich przy zabytkach oraz liczba obiektów 
poddanych ww. pracom 

• Zakres współpracy z organizacjami pozarzdowymi 

W ramach priorytetu II: Ochrona i wiadome kształtowanie 
krajobrazu kulturowego 

• Liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, 
obiektów i zespołów zabytkowych 

• Zakres współpracy z organizacjami pozarzdowymi 

W ramach priorytetu III: Badanie i dokumentacja dziedzictwa 
kulturowego oraz promocja i edukacja słuca budowaniu tosamoci 

• Liczba opracowanych prac studialnych  
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• Liczba zrealizowanych konkursów, wystaw, działa edukacyjnych 
na terenie gminy, 

• Liczba utworzonych szlaków turystycznych,  
• Liczba opracowanych, wydanych wydawnictw (w tym folderów 

promocyjnych, przewodników), 
• Liczba utworzonych, zmodernizowanych elementów 

infrastruktury słucych  funkcjonowaniu i rozwojowi turystyki 
kulturowej, 
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X. RÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU  
    OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
Główny obowizek dbania o stan zabytków, a tym samym ponoszenia 
nakładów na prace konserwatorskie, spoczywa na włacicielach 
uytkownikach obiektów zabytkowych. 
Gmina arki nie  udziela dotacji  na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 
               Kwestie dofinansowania prac przy obiektach zabytkowych 
reguluje Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w 
sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940). 
                   Istnieje moliwo dofinansowania zada z zakresu opieki i 
ochrony dziedzictwa kulturowego z budetu pastwa. Wsparcie 
finansowe pochodzi ze rodków: 
- Ministerstwa Kultury w ramach Programów Operacyjnych; 
- Wojewody lskiego, bdcych w dyspozycji lskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
- Budetu samorzdu województwa lskiego  
- Funduszu Kocielnego (dla prac przy obiektach sakralnych, nie 

obejmujcych konserwacji ruchomego wyposaenia kociołów); 
- Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

(dla załoe zieleni zabytkowej). 
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• Informacje dotyczace programu operacyjnego „Promesa Ministra 
Kultury” –www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Dziedzictwo 
kulturowe” –www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Fundusz wymiany 
kulturalnej” –www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Kultura 2007–
2013 –www.mkidn.gov.pl 

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Innowacyjna 
gospodarka”, 

projektu nr 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym – www.interreg.gov.pl 

• Informacje dotyczce programów operacyjnych „Regionalne 
programy operacyjne” – www.interreg.gov.pl

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich” – www.minrol.gov.pl

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Kapitał ludzki” – 
www.mrr.gov.pl

• �Informacje dotyczce programu operacyjnego „Infrastruktura i 
rodowisko” – www.mrr.gov.pl

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Europejska 
współpraca terytorialna” – www.mrr.gov.pl

• Informacje dotyczce programu operacyjnego „Fundusz dla 
organizacji pozarzdowych” – www.funduszngo.pl

• Informacje dotyczce moliwoci finansowania przy 
wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym –
www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php 

 ZAŁCZNIK  NR  1                                 

                           REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 

L.p.    Miejscowo                        Obiekt                                      Adres                      Nr                    Data wpisu

1.      Kotowice                Cmentarz  wojenny                                        A/434        27. 05. 1988 
                                

2.     Przybynów                Kociół paraf.pw.                                          A/ 224       20.03. 1948 
                                          w. Piotra  i Pawła 

3.     Suliszowice               Ruiny stranicy                                              A/444       28.11. 1988 

4.     arki                         Układ urbanistyczny                                       A/369        14.05. 1953 

5.     arki                          Kociół paraf. pw.       ul. Leniowska 1         A/35         18.03.1960 
                                           w. Ap.Szymona i  
                                           Judy  Tadeusza 
                                
6.     arki                           Kociół szpitalny      ul. Czstochowska 1   A/37           18.03.1960 
                                            pw. w. Barbary 

7.     arki                          Ruiny kocioła                                                A/36          18.03.1960 
                                           pw. w. Stanisława   
                                           Biskupa              

8.      arki                          Baszty w murze          ul. Myszkowska  48   A/34         20.12.1972    
                                           zespołu dworskiego 

9.     arki                          Cmentarz grzebalny     ul. Ofiar Katynia        A/433       27.05.1988 
                                           rzymskokatolicki 

10.   arki                          Cmentarz ydowski     ul. Polna                     A/416       25.02.1987 

11.   arki-Leniów           Kociół pw. Nawie-   ul. Leniowska 99       A/112       18.03. 1960 
                                             dzenia NMP                                       

12.   arki-Leniów           Klasztor Ojców          ul. Leniowska 99      A/112       18. 03. 1960 
                                             Paulinów 

13.  arki-Przewodzi-         Ruiny stranicy                                             A/120      08.02.1961 
     szowice 

ZAŁCZNIK  NR 3 

                                                Gminna ewidencja   zabytków 

L.p.    Miejscowo           Obiekt                    Adres                             Informacja o wpisie do 
                                                                                                                    

                                    GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

L.p      Miejscowo                            obiekt                                         Adres                                      Informacja o wpisie 
                                                                                                                                                              do rejestru zabytków

1.      Czatachowa          Kaplica                             przy głównej drodze 
                                                                   

2.      Czatachowa         Budynek mieszkalny             Nr 12 

3.      Czatachowa          Dawna szkoła, ob.                   Nr 29 
                                       wietlica  wiejska                  4.      Czatachowa           budynek mieszkalny               32    

5        Jaworznik             kapliczka  słupowa 

6.       Jaworznik             kaplica pw. w.Jana           ul. Kocielna 
                                           Chrzciciela 

7        .Kotowice              Dawna Kaplica                   ul. Główna  16 
                                     ob. Kociół parafialny 
                                     pw. Najwitszego Serca.  
                                             Pana  Jezusa

8.      Kotowice               Kaplica pw. Jana                 ul. Główna 
                                      Chrzciciela 

9.     Kotowice               Kapliczka słupowa                   

10.   Kotowice               Cmentarz wojenny                                                         A/434 

11.   Przybynów             Kociół paraf. pw.                                                          A/224 
                                       Piotra  i Pawła 

12.   Przybynów               Kaplica 

13.   Przybynów              Kapliczka słupowa         przy drodze do Ostrów             

14.   Przybynów              Kapliczka słupowa             przy kociele      

15.   Przybynów              Kapliczka słupowa            przy drodze do  
                                                                                        Wysokiej    

16.   Przybynów           Cmentarz rzymskokatol.      Przy drodze do arek 

17.   Suliszowice           Kaplica 

18.   Suliszowice         Budynek  mieszkalny                      Nr 20    

19.   Suliszowice         Budynek  mieszkalny                      Nr 46    

20.   Suliszowice         Ruiny stranicy                                                               A/444           
A/444
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1               2                                  3                                          4                                5 

21.  Wysoka Lelowska        Kaplica pw. w.              Przy drodze do arek 
                                                Floriana 
22.   Wysoka Lelowska        Kaplica                           ul. w. Floriana 

23.   Zaborze                        Dawna szkoła                  ul. Szkolna 5 
                                             ob. wietlica wiejska  

24.   Zaborze                        Budynek mieszkalny       ul. Jurajska18 

25.   Zaborze                         Budynek mieszkalny      ul. Jurajska 20 

26.   Zaborze                         Budynek mieszkalny      ul. Jurajska 22 

27.   Zaborze                         Budynek mieszkalny      ul. Jurajska 27 

28.   Zaborze                         Budynek mieszkalny      ul. Jurajska  41 

29.   arki                             Kociół pw. w. Ap.       ul. Leniowska 1                    A/35 
                                              Szymona i Judy  
                                             Tadeusza   

30.   arki                             Plebania przy kociele    ul. Leniowska 1 
                                              parafialnym 

31.   arki                             Kociół  szpitalny           ul. Czstochowska 1               A/37 
                                              pw. w. Barbary 
32.   arki                          
                                              Ruiny kocioła pw. w. 
                                             Stanisława                          przy drodze do  arek            A/36        

33.   arki                             Kaplica pw. w. Jana       ul. Mostowa 
                                              Nepomucena 

34.   arki                             Kaplica pw. w. Sta-       ul. Cmentarna 
                                              nisława  Kostki      

35.   arki                             Cmentarz rzymskokato-  ul. Ofiar Katynia                    A/433 
                                             licki 

36.   arki                             Bonica, ob. Dom            ul.  Moniuszki 2 
                                              Kultury 

37.   arki                             Cmentarz  ydowski        ul.  Polna                               A/416   

38.   arki                             Zabudowania dworskie   ul. Myszkowska 32 

39.   arki                             Baszta z  ogrodzenia       ul. Myszkowska  48              A/34 
                                             zespołu dworskiego 

   
1               2                                  3                                          4                                     5 

40.   arki                             Dom Rejenta, ob.              ul. Kociuszki 49                
                                             Budynek mieszkalny 

41.   arki                             Budynek mieszkalny         ul. Leniowska 3 

42.   arki                             Budynek  mieszkalny        ul. Leniowska 5    

43.   arki                             Budynek mieszkalny          ul. Czstochowska 32 

44.   arki                             Budynek mieszkalny          ul.  Czstochowska 60 

45.   arki                             Budynek  mieszkalny        ul. Piłsudskiego 27/29 

46.   arki                              Budynek mieszkalny         ul. Piłsudskiego 46 

47.   arki                              Budynek mieszkalny         ul. Piłsudskiego 49 

48.   arki                               Budynek mieszkalny        ul.  Moniuszki  18 

49.    arki                              Młyn                                 ul. Ofiar Katynia 

50.    arki                              Budynek mieszkalny        ul. Ofiar Katynia 

51.   arki                               Młyn                                 ul. Koziegłowska 

52.   arki                               Zespół stodół                    ul. Ofiar Katynia/ Piaski   

53.   arki-Leniów               Kociół pw. Nawiedze-     ul. Leniowska 99               A/112 
                                                nia  N.M.P    

54.   arki-Leniów                Klasztor o. paulinów        ul. Leniowska 99               A/112 

55.   arki-Leniów                Dawny szpital, ob.            ul. Leniowska  99 
                                                budynek mieszkalny 

56.   arki- Leniów               Budynek  gospodarczy      ul. Leniowska 99 

57.   arki 
        Przewodziszowice           Ruiny stranicy                                                            A/120 
                                                                 

ZAŁCZNIK   NR 4 

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH WG. EWIDENCJI AZP 
L.p. Miejscowo  /  nr 

stanowiska w 

miejscowoci 

Nr 

obszaru 

AZP 

Nr 

stanowiska 

w ramach 

obszaru 

AZP 

Rodzaj/funkcja 

stanowiska 

chronologia 

1 Zaborze st. 1 89-50 1 osada ? Epoki kamienia 

2 Zaborze st. 2 89-50 2 lad osadnictwa redniowiecze 

3 Ostrów st 1 90-50 1 cmentarzysko Kultura łuycka z V okresu 
epoki brzu 

4 Przybynów st. 1 90-50 2 Osada? Epoki kamienia 

5 Przybynów st. 2 90-50 3 osada redniowiecze/ok.nowoytny

6 Przybynów st. 3 90-50 4 lad osadnictwa redniowiecze/ok.nwoytny 

7 Przybynów st. 4 90-50 5 lad osadnictwa redniowiecze/ok.nowoytny

8 Przewodziszowice st. 1 90-51 1 stranica XV w. 

9 Przewodziszowice st 2 90-51 2 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

Epoki kamienia 
Kultura łuycka 

10 Przewodziszowice st 3 90-51 3 Pracownia 
krzemieniarska 

Epoki kamienia 

11 Przewodziszowice st 4 90-51 4 lad osadnictwa 

lad osadnictwa 

Kultura łuycka –V okres 
epoki brzu 
redniowiecze 

12 Przewodziszowice st 5 90-51 5 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

Epoki kamienia 
Neolit 
Kultura łuzycka 

13 Przewodziszowice st 6 90-51 6 lad osadnictwa Pradzieje  

14 Przewodziszowice st 7 90-51 7 lad osadnictwa redniowiecze/ok.nowoytny

15 Przewodziszowice st 8 90-51 8 lad osadnictwa 
osada 

Wczesne redniowiecze 
Póne redniowiecze 

16 arki st. 1 90-51 9 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

Epoki kamienia 
redniowiecze 

17 arki st. 2 90-51 10 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

Epoki kamienia 
Kultura łuycka 

18 arki st. 3 90-51 11 lad osadnictwa 

lad osadnictwa 

Kultura łuycka –V okres 
epoki brzu 
redniowiecze 

19 arki st. 4 90-51 12 lad osadnictwa Wczesna redniowiecze 

20 arki st. 5 90-51 13 lad osadnictwa 

lad osadnictwa 

Epoki kamienia 
Kultura łuycka łuycka –V 
okres epoki brzu 

21 arki st. 6 90-51 14 lad osadnictwa Neolit lub wczesna epoka 
brzu 

22 arki st. 7 90-51 15 Punkt osadniczo-
produkcyjny 

Nieokrelona ( stanowisko 
zwizane z obróbk rud 

elaza) 
23 arki st. 8  90-51 16 lad osadnictwa 

lad osadnictwa 
Epoki kamienia 
Okres nowoytny 

24 arki st. 9 90-51 17 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

redniowiecze 
Okres nowoytny 

25 arki st. 10 90-51 18 Pracownia 
krzemieniarska 
lad osadnictwa 

Mezolit 
Okres nowoytny 

26 arki st. 11 90-51 19 lad osadnictwa Wczesne redniowiecze 

27 arki st. 12 90-51 20 lad osadnictwa 
lad osadnictwa 
lad osadnictwa 

Wczesne redniowiecze 
redniowiecze 
Okres nowoytny 

28 arki st. 13 90-51 21 lad osadnictwa 
(cmentarzysko?) 

Kultura łuycka 

29 arki st. 14 90-51 22 lad osadnictwa Epoka brzu 

30 arki st. 15 90-51 23 Osada? Neolit 

31 arki st. 16 90-51 24 Cmentarzysko 
ciałopalne 

Kultura łuzycka 

32 Czatachowa st. 1 90-51 25 lad osadnictwa 
Pracowania 
krzemieniarska 

Epoki kamienia 

mezolit 
33 Czatachowa st. 2 90-51 26 lad osadnictwa Paleolit schyłkowy 

34 Czatachowa st. 3 90-51 27 lad osadnictwa Epoki kamienia 
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        ZAŁCZNIK NR 5                                                                                                     

                     GMINA  EWIDENCJA  ZABYTKI  RUCHOME                                     

L.p.     Miejscowo Obiekt    Nr Data wpisu                                         

1. arki  
(Kociół 
parafialny)

Ołtarz główny z rzebami 
Ok. 1746 

B-76/1 – 47/94 
  
25. 11 . 1994                                      

2. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ołtarz boczny prawy z 
rzebami  (1.poł. XVIII) B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

3. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ołtarz boczny lewy z 
rzebami  
(1.poł. XVIII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

4.  
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ołtarz w kaplicy w. 
Wojciecha, z rzebami 
(1.poł. XVIII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

5. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ołtarz w Kaplicy p.w. 
Pana Jezusa , wraz z 
rzebami 
(1.poł. XVIII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

6. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Rzeba- Grupa 
Ukrzyowania 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

7-9 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Trzy niezidentyfikowane 
rzeby witych XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

10 

arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ambona (1.poł. XVIII) 
B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

11 

arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Szymon i Juda 
Tadeusz (ołtarz główny) 
(1.poł. XVIII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

12. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- Matki  Boskiej 
Łaskawej (ołtarz boczny 
lewy) 
( XVII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

13. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Anna 
Samotrze
(ołtarz boczny prawy) 
(1.poł. XVIII) 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

14. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz – Zdjcie z Krzya 
(ołtarz w kaplicy p. w 
Pana Jezusa)  -XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

15. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz – w. Wojciech 
(kaplica p. w w. 
Wojciecha) 
 XVII  

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

16. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Tekla  
(kaplica p. w w. 
Wojciecha) 
2 poł. XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

17. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz -w. Mikołaj 
(kaplica p. w w. 
Wojciecha) 
XVII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

18 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Stanisława 
biskupa  
(kaplica p. w w. 
Wojciecha) 
XVII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

19 arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz - 
(z nieistniejcej  stalli )- 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

20 arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz -
(z nieistniejcej  stalli ) 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

21. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz - 
(z nieistniejcej  stalli )- 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

22.  arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Hieronim 
(z nieistniejcej  stalli ) 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

23. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- w. Augustyn 
(z nieistniejcej  stalli ) 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

24. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz -w. Ambroy 
(z nieistniejcej  stalli ) 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

25. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz -w. Grzegorz 
(z nieistniejcej  stalli ) 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

26. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz- Matka Boska 
Bolesna XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

27. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz -w. Jan 
Nepomucen XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

29. 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

Feretron  z obrazami: 
w. Jana Nepomucena, 
w. Ignacego Loyoli 2 
poł. XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

30. arki  
(Kociół 
parafialny) 

  
Mostrancja 2 poł. XVIII B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

31. arki  
(Kociół 
parafialny) 

  
Mostrancja poł. XVIII B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

32. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Pacyfikał ok. poł. XVII 
w.,stopa poł. XV w. 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

33. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Kielich ( 1 w. XVIII 
w.)  

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

34. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Kielich 1798 B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

35. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Kielich (2 poł. XVIII w.) B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

36. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Relikwiarz w kształcie 
rki 
XVII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

37. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Relikwiarz  1752 B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

38 arki  
(Kociół 
parafialny) 

Obraz w. Józef,  2 poł. 
XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

39. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ornat zielony  ( I poł 
XVIII w.)  

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

40. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Ornat zielony  (4 w. 
XVIII w)  

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

41. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Epitafium Jana 
Koryciskiego 
Ok. 1633 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

42. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Nagrobek Adama z 
Kurozwk Mciskiego 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

43. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Kadzielnica pocz. XVIII B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

44. arki  
(Kociół 
parafialny) 

Lichtarz na paschał 2 
poł.XVIII 

B-76/1 – 47/94 25- 11 - 1994   

45. 

46 

47. 

arki  
(Kociół 
parafialny) 
arki  
(Kociół 
parafialny) 

arki  
(Kociół 
parafialny) 

Dzwon 1737 

Rzeba Matki Boej 
Niepokalanie 
pocztejXVIII 

Rzeba  Chrystus 
Zmartwychwstały - XVIII

B-76/1 – 47/94

B-76/1 – 47/94

B-76/1 – 47/94

25- 11 - 1994   

25- 11 - 1994   

25- 11 - 1994   

48.  Przybynów               Ołtarz główny , 2 poł.             B-84/1-18             10. 05  1995
           Kociół parafialny         XVIII
                           
49.      Przybynów           Ołtarz boczny lewy,.               B-84/1-18              10-05-1995 
           Kociół parafialny       2 poł XVIII 

50.        Przybynów        Ołtarz boczny prawy,               B-84/1-18           10-05-1995
            Kociół parafialny         2 poł. XVIII

51.       Przybynów          Dekoracja  stiukowaIna             B-84/1-18       10-05-1995
           Kociół parafialny     cianach  i sklepieniu  
                                              prezbiterium
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52              Przybynów                            Płaskorzeby –Stacje                      B-84/1-18        10-05-1995 
                Kociół parafialny                  Drogi Krzyowej 
 53         Przybynów                            Obraz Matka  Boa z                      B-84/1-18          10-05-1995 
                Kociół parafialny                  Dziecitkiem XIX w 

54          Przybynów                            Obraz w. Anna naucza-                      B-84/1-18     10-05-1995 
               Kociół parafialny                jca Mari – 2. poł. XVIII 

55         Przybynów                            Obraz , Ostatnia  Wieczerza                 B-84/1-18      10-05-1995 
              Kociół parafialny                wgł. Leonarda de Vinci- XIX w 

56         Przybynów                            Obraz w. Róa i w. Roch                  B-84/1-18      10-05-1995 
             Kociół parafialny                1 poł. XIX w  

57.       Przybynów                              Monstrancja  2 poł. XVIII                  B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

58.        Przybynów                              Monstrancja  1 poł. XIX w                B-84/1-18      10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

59.        Przybynów                               Kielich 1639 r                                   B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

60         Przybynów                               Kielich    k.  XVII w.                        B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

61.        Przybynów                               Kielich 2 poł. XVIII                         B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

62.        Przybynów                                Puszka  2 poł. XVIII                       B-84/1-18      10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

63.        Przybynów                              Monstrancja  2 poł. XVIII                 B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                    

64.       Przybynów                              Monstrancja  1 poł. XIX w.                B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

65.        Przybynów                               Puszka 1 poł. XVIII                           B-84/1-18    10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

66.       Przybynów                                 Pacyfikał 2 poł. XVIII                  B-84/1-18         10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

67.       Przybynów                                Relikwiarz  2 poł. XVIII                  B-84/1-18     10-05-1995 
             Kociół parafialny                 

68.       Przybynów                                Relikwiarz  1 poł. XVIII                  B-84/1-18     10-05-1995 
            Kociół parafialny                 

L.p.     Miejscowo Obiekt            Nr      Data wpisu                                         

69. arki-Leniów              Ołtarz główny , 1730  
Kociół klasztorny  

70. arki-Leniów              Rzeba archanioła  
Kociół klasztorny   

71. arki-Leniów              Rzeba archanioła  
Kociół klasztorny    

72. arki-Leniów              Płaskorzeba Nawiedzenia  
Kociół klasztorny       NMP 

73. arki-Leniów              Ołtarz boczny prawy 
Kociół klasztorny        pocz. XVIII w 

74. arki-Leniów             Rzeba  w. Jana Nepomucena 
Kociół klasztorny     

75. arki-Leniów             Rzeba bł. Jana Sarkanda  
Kociół klasztorny 

76. arki-Leniów              Ołtarz boczny lewy,  
Kociół klasztorny        pocz. XVII I w. 

77. arki-Leniów              Rzeba  w. Hieronima 
Kociół klasztorny    

78. arki-Leniów              Rzeba  w. Antoniego 
Kociół klasztorny  

79. arki-Leniów              Ołtarz lewy, (nawa) 
Kociół klasztorny          poł. XVIII w. 

80. arki-Leniów             Rzeba w. Katarzyna  
Kociół klasztorny       

81. arki-Leniów              Rzeba w. Barbara  
Kociół klasztorny     

82. arki-Leniów              Ambona,  2 poł. XVIII w. 
Kociół klasztorny  

83. arki-Leniów              Rzeba w. Barbara  
Kociół klasztorny     

84. arki-Leniów              Stalle, 2 poł. XVIII w.  
Kociół klasztorny     

L.p.     Miejscowo Obiekt            Nr      Data wpisu                                         

85        arki-Leniów              Konfesjonał  2 poł. XVIII 
                     Kociół klasztorny  

86        arki-Leniów              Konfesjonał  2 poł. XVIII 
                      Kociół klasztorny   

87.        arki-Leniów              Rzeba Matka Boska z Dzie-  
Kociół klasztorny         ciatkiem  4 w. XIV w. 

88.       arki-Leniów              Rzeba w. Paweł, XVIII  
Kociół klasztorny        

89.         arki-Leniów             Rzeba w. Piotr 
Kociół klasztorny      XVIII w 

90.         arki-Leniów             Rzeba  w. Jana Nepomucena 
Kociół klasztorny     

91.          arki-Leniów             Rzeba Anioła (parapet chóru) 
                       Kociół klasztorny       2 poł. XVIII w 

92.          arki-Leniów             Rzeba Anioła (parapet chóru 
Kociół klasztorny       2 poł. XVII I w. 

93.         arki-Leniów              Obraz  w. Hieronima, XVIII w 
Kociół klasztorny    

94.         arki-Leniów              Obraz w. Izydor Oracz, XVIII w 
Kociół klasztorny  

95.       arki-Leniów              Obraz w. Franciszek 
Kociół klasztorny          poł. XVIII w. 

96.         arki-Leniów             Obraz Matka Boa z Dziecitkiem 
Kociół klasztorny      XVIII w 

97.      arki-Leniów              Baldachim  procesyjny, XVIII 
Kociół klasztorny     

98.      arki-Leniów              Ornat zielony, XVIII 
Kociół klasztorny  

99.       arki-Leniów              Ornat róowy, XVIII 
Kociół klasztorny     

100. arki-Leniów              Kapla niebieska, XVIII  
Kociół klasztorny     

L.p.     Miejscowo Obiekt            Nr      Data wpisu                                         

101       arki-Leniów              Ornat fioletowy, XIX w 
Kociół klasztorny  

102        arki-Leniów             Ornat biały, XVIII 
Kociół klasztorny   

103        arki-Leniów              Kielich, XVII w. 
Kociół klasztorny    

104        arki-Leniów              Kielich , XVIII 
Kociół klasztorny        

105        arki-Leniów              Monstrancja, 3 w. XVI w. 
Kociół klasztorny         

106       arki-Leniów             Lichtarz, XVII 
Kociół klasztorny     

107         arki-Leniów             Obraz w. Izydor Oracz, 1856 r. 
Kociół klasztorny 

108         arki-Leniów              Relikwiarz, w. Rozalii XVIII w.  
Kociół klasztorny         

109      arki-Leniów              Konfesjonał XIX w. 
Kociół klasztorny    

110       arki-Leniów              Obraz , w. Jan Nepomucen, XIX w. 
Kociół klasztorny  

111        arki-Leniów              Obraz w. Michał Archanioł 
Kociół klasztorny          XVIII w 

112       arki-Leniów             Obraz  w. Dominik, XVIII 
Kociół klasztorny       

113       arki-Leniów             Obraz , w. Franciszek, XVIII  
Kociół klasztorny     

114          arki-Leniów             Rzeba, Krucyfiks, XVIII 
Kociół klasztorny  

115.        arki-Leniów              Rzeba , Krucyfiks, XVIII 
Kociół klasztorny     

116.        arki-Leniów              Zegar, XIX 
Kociół klasztorny     

        117.          arki, Rynek                  Rzeba Matki Boej, XIX w. 
        118.       arki, ul. Kociuszki       Rzeba w. Floriana, XIX 

119.    arki, ul. Czstocho  -      Rzeba w. Jana Nepomucena  
                    wska                                XVIII w. 
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SPRAWOZDANIE NR 2 
 WÓJTA GMINY LIPIE 

z dnia 31 marca 2010 r. 

opisowo-analityczne z wykonania budetu gminy za 2009 rok 

DZIAŁ I
DANE OGÓLNE 

1) Uchwalony przez Rad Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku budet gminy na rok 2009 zamykał si
nastpujcymi kwotami:  
- po stronie dochodów w wysokoci 17.610.019,00 zł 
- po stronie wydatków w wysokoci 18.057.918,00 zł 
- deficyt 447.899,00 zł 
ródłem pokrycia deficytu s przychody z zacignitych poyczek i kredytów krajowych. 
2) W toku wykonywania budetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, e jego wielko na dzie 31 
grudnia 2009 roku wynosi: 
- po stronie dochodów 16.490.458,23 zł 
- po stronie wydatków 16.079.609,23 zł 
3) Zmiany planu po stronie dochodów nastpiły na skutek zwiksze i zmniejsze rónego rodzaju dochodów 
stosownie do decyzji otrzymanych od właciwych dysponentów oraz w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych 
dochodów własnych, które w rezultacie spowodowały wzrost w poszczególnych grupach zwikszajc: 
- dochody własne o kwot +102.048,00 zł 
- dotacje celowe na realizacje zada zleconych o kwot -226.481,77 zł 
- dotacje celowe na realizacj zada własnych o kwot +86.107,00 zł 
- subwencje ogólne o kwot +39.842,00 zł 
- dotacje rozwojowe o kwot +70.115,00 zł 
- dochody ze sprzeday składników majtkowych o kwot +153.878,00 zł 
- rodki na dofin inwestycji pozyskane z innych ródeł - 1.345.069,00 zł 
4) Zmianie uległ równie plan budetu po stronie wydatków powodujc jego zwikszenie lub zmniejszenie 
w nastpujcych działach o kwot: 
- Rolnictwo i łowiectwo -1.763.056,77 zł 
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod +270.826,00 zł 
- Transport i łczno -424.470,30 zł 
- Turystyka -194.302,00 zł 
- Gospodarka mieszkaniowa +113.836,00 zł 
- Działalno usługowa +1.500,00 zł 
- Administracja publiczna -94,00 zł 
- Urzdy naczelnych organów władzy +10.504,00 zł 
- Bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. +38.970,00 zł 
- Róne rozliczenia - 30.600,00 zł 
- Owiata i wychowanie +207.436,00 zł 
- Ochrona zdrowia +500,00 zł 
- Pomoc społeczna - 276.420,00 zł 
- Edukacyjna opieka wychowawcza +16.687,00 zł 
- Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska +50.375,30 zł 
5) Wykonanie budetu w ujciu ogólnym przedstawia si nastpujco: 

 







 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



   

    
    
    
    
    
    
    
    

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budetu za 2009 rok przebiegało prawidłowo czego dowodem 
jest wykonanie dochodów w 97,1 % oraz wydatków w wysokoci 93,1 % 
Wynik finansowy jest dodatni, a wpływ na ten stan maj wysze ni planowano wykonanie niektórych dochodów 
własnych oraz niepełne wykonanie wydatków biecych i majtkowych. 

DZIAŁ II
DOCHODY 

Rozdział 1
DOCHODY BIECE 

Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia si nastpujco: 
1) Dochody własne Plan Wykonanie 
- udział w pod. dochodowym od osób prawnych 5.578,00 15.010,79 
- udział w pod. dochodowym od osób fizycznych 4.069.289,00 3.699.011,00 
- podatek od nieruchomoci 1.142.000,00 1.057.210,47 
- podatek rolny 335.000,00 335.125,64 
- podatek leny 63.000,00 63.884,46 
- podatek od rodków transportowych 233.000,00 207.515,12 
- wpływy z karty podatkowej 5.200,00 5.046,10 
- podatek od spadków i darowizn 6.000,00 6.316,80 
- podatek od czynnoci cywilno-prawnych 60.000,00 63.352,00 
- opłata skarbowa 15.000,00 15.800,00 
- wpływy z innych lokalnych opłat 18.000,00 7.387,40 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 92.000,00 94.430,13 
- wpływy z usług 522.740,00 565.568,84 
- wpływy z najmu i dzierawy 46.300,00 51.345,85 
- odsetki 15.300,00 22.292,79 
- pozostałe dochody 49.986,00 58.829,86 
____________________________________________________ 
Razem 6.678.393,00 6.268.127,25 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wielkoci 15.010,79 zł na plan z tego tytułu 
5.578,00 zł. Plan tych dochodów trudno jest ustali w prawidłowej wielkoci gdy realizuj go US w Kłobucku, 
Warszawie i Sosnowcu i po złoeniu deklaracji rocznych przez płatników ich wykonanie ulega korekcie. 
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.699.011,00 zł z planowanej sumy 
4.069.289,00 zł ustalonej przez Ministerstwo Finansów i stanowi to 90,9 % zaplanowanych na rok 2009 wpływów. 
Podatek od nieruchomoci od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 92,6 % w stosunku do planu. 
Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 554.394,54 zł na plan 612.000,00 zł i osoby fizyczne w kwocie 
502.815,93 zł z planowanej sumy 530.000,00 zł. Stan zaległoci z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego 
wynosi: 
- od osób prawnych 51.147,30 zł 
- od osób fizycznych 124.450,52 zł 
Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych jest wykonany w 100 % w stosunku do 
wielkoci planowanych . Podatek rolny od podmiotów prawnych wykonano w kwocie 5.557,00 zł na plan 5.000,00 zł 
i od osób fizycznych w sumie 329.568,64 zł na plan 330.000,00 zł. Stan zaległoci tego podatku od podmiotów 
prawnych wynosi 57,00 zł i od osób fizycznych 52.420,34 zł. 
Podatek leny wykonano w 101,4 % płaci go Nadlenictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na 
poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły 51.396,00 zł na plan 50.000,00 zł , a indywidualni posiadacze zapłacili 
sum 12.488,46 zł z planowanej sumy 13.000,00 zł. Do uregulowania pozostały zaległoci tylko od osób fizycznych 
w kwocie 2.411,30 zł. 
Podatek od rodków transportowych zrealizowano w 89,1 % w stosunku do planu. Podmioty prawne wpłaciły kwot
101.279,00 zł na plan 113.000,00 zł i osoby fizyczne sum 106.236,12 zł z planowanej kwoty 120.000,00 zł. Na koniec 
okresu sprawozdawczego stan zaległoci wynosi 12.354,68 zł i s to tylko zadłuenia od indywidualnych posiadaczy 
pojazdów. 
Wpływy z karty podatkowej wykonano w kwocie 5.046,10 zł na plan 5.200,00 zł tj. 97 % planowanej wielkoci tego 
podatku. Stan zaległoci na koniec roku wynosi 2.032,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urzd Skarbowy 
w Kłobucku. 
Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 6.316,80 zł na plan 6.000,00 zł i stanowi to 105,3 % planowanej 
wielkoci tego podatku. Stan zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 110,30 zł. Podatek ten realizuje dla 
naszej gminy Urzd Skarbowy w Kłobucku. 
Podatek od czynnoci cywilno-prawnych wykonano w kwocie 63.352,00 zł na plan 60.000,00 zł tj. 105,6 % planu. 
Podatki te pobieraj i przekazuj Urzdy Skarbowe w Kłobucku, Czstochowie, Bytomiu i Olenie. 
Opłata skarbowa to dochód ze sprzeday znaków skarbowych, który wykonano w 105,3% jego wielko jest 
uzaleniona od iloci wydawanych decyzji, zawiadcze, aktów z Urzdu Stanu Cywilnego oraz innych dokumentów 
podlegajcych tej opłacie. Wykonanie tych dochodów stanowi kwot 15.800,00 zł na plan 15.000,00 zł. 
Wpływy z innych opłat lokalnych dotycz wydawanych zezwole za wpis do ewidencji działalnoci gospodarczej 
i dokonywanych w tej kwestii zmianach oraz z opłaty adiacenckiej. Dochody za wpis do ewidencji działalnoci 
gospodarczej oraz dokonane zmiany wpisu do ewidencji tej działalnoci nie s ju pobierane od dnia 31 marca 2009 
roku na podstawie ustawy. Dochody te zostały zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł, z których wykonanie wynosi 
7.387,40 zł, a to stanowi 41,0 % planu. Zaległoci wystpuj tylko w opłacie adiacenckiej i wynosz 605,50 zł. 
Opłaty z tytułu wydawanych zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 94.430,13 zł 
na plan z tego tytułu 92.000,00 zł i stanowi to 102,6 % . Dochody te płatne s w trzech ratach przez podmioty 
zajmujce si sprzeda tych napojów. 
Wpływy z usług to opłaty za wod, odpłatno za wyywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz za 
wynajem samochodu szkolnego i zostały wykonane w kwocie 565.568,84 zł na plan 522.740,00 zł to stanowi 103,6 % 
planowanych z tego tytułu dochodów. Najwiksz pozycj tej grupy dochodów stanowi opłaty za wod, których plan 
wynosi 393.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynosz 439.318,97 zł. Zaległoci na koniec roku wystpuj tylko 
w opłatach za wod i wynosz 37.450,48 zł. 
Wpływy z najmu i dzierawy wykonano w sumie 51.345,85 zł na plan 46.300,00 zł co stanowi 110,9 % planu i s to 
dochody za dzieraw obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i uytkowych 
w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach owiatowych. Zaległoci wystpuj
w czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i wynosz 5.521,14 zł. 
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych nalenoci budetowych wykonano w kwocie 
22.292,79 zł z planowanej kwoty 15.300,00 zł tj. 145,7% planu. 
Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste uytkowanie, koszty egzekucyjne, zwroty wydatków z lat ubiegłych, 
dochody z tytułu realizacji dochodów zada zleconych oraz opłata produktowa. Dochody te zostały wykonane w 117,7 
% ich realizacj przedstawia ponisze zestawienie: 

  
  
  
  
  
  

  

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym przedstawia załcznik Nr 1 
2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 
S to dochody przekazywane przez rónych dysponentów na realizacj cile okrelonych zada. Ogółem plan tych 
dotacji wynosi 2.015.528,23 zł, a ich wykonanie stanowi kwot 1.974.115,57 zł. 
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej otrzymano z budetu Wojewody lskiego w Katowicach 
i Krajowego Biura Wyborczego w Czstochowie zgodnie z załcznikiem Nr 4 z przeznaczeniem na: 
a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan 136.856,23 zł wykonanie 136.856,23 zł 
b) zadania z zakresu Urzdu Wojewódzkiego plan 41.272,00 zł wykonanie 41.272,00 zł 
c) zadania zwizane z aktualizacj rejestru wyborców plan 1.082,00 zł wykon 1.082,00 zł 
d) wybory do Parlamentu Europejskiego plan 10.504,00 zł wykonanie 10.496,28 zł 
e) zadanie z zakresu ochrony zdrowia plan 38,00 zł wykonanie 0,00 zł 
f) zadania w zakresie pomocy społecznej plan 1.825.776,00 zł wykonanie 1.784.409,06 zł 
3) Dotacje celowe na realizacj zada własnych biecych gmin 
Dotacje na realizacj zada własnych otrzymano z budetu Wojewody lskiego w kwocie 232.682,00 zł na plan 
228.814,05 zł ich realizacje przedstawiono w załczniku 4 a z przeznaczeniem na: 
a) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole plan 5.973,00 zł wyk 5.972,92 zł 
b) wypłat za prace komisji kwalifikacyjnej o awans plan 396,00 zł wykonanie 395,99 zł 
c) składki na ubezp. zdrowotne od zasiłkobiorców plan 1.868,00 zł wykonanie 1.584,11 zł 
d) wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 46.784,00 zł wykonanie 44.311,47 zł 
e) wydatki biece orodka pomocy społecznej plan 110.876,00 zł wykonanie 110.871,16 zł 
f) pomoc pastwa w zakresie doywiania uczniów plan 22.950,00 zł wykonanie 22.950,00 zł 
g) zakup podrczników dla uczniów /wyprawka / plan 13.519,00 zł wykonanie 12.412,40 zł 
h) pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ plan 30.316,00 zł wykonanie 30.316,00 zł 
4) Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
Dotacje rozwojowe to rodki jakie otrzymano na realizacj Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan 
tych dochodów wynosi ogółem 70.115,00 zł , a ich wykonanie stanowi 72.992,64 zł i s to rodki na: 
a) realizacj zadania „Aktywna Integracja w Gminie” plan 51.015,00 zł, wykonanie 53.892,67 zł 
b) realizacj zadania „Aktywny Przedszkolak w Gminie” plan 19.100,00 zł, wykonanie 19.099,97 zł 
5) Subwencja ogólna 
Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie ogółem 7.179.862,00 zł na plan 
7.179.862,00 zł tj. 100 % planu. Subwencj ogóln stanowi: 
- cz owiatowa w kwocie plan 4.696.140,00 zł wykonanie 4.696.140,00 zł 
- cz wyrównawcza w kwocie plan 2.483.722,00 zł wykonanie 2.483.722,00 zł 
6) rodki na dofinansowanie zada biecych własnych 
rodki pozyskane z innych ródeł na realizacj zada biecych własnych stanowi kwot 8.533,41 zł i s to: 
a) rodki PFRON na realizacj projektu „Ucze na wsi”, które wpłynły w kwocie 8.793,00 zł, a realizacja 
wydatków tego zadania nastpi w roku 2010 
b) dokonano zwrotu niewykorzystanych rodków PFRON w kwocie -259,59 zł z realizacji w 2009 roku projektu 
„ Ucze na wsi” 

Rozdział 2
DOCHODY MAJTKOWE 

1) Dochody ze sprzeday składników majtkowych 
W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 153.878,00 zł, z której wykonanie wynosi 155.987,53 zł i s to 
dochody ze sprzeday majtku mienia komunalnego tj. gruntów w Troninach, mieszka w budynku komunalnym 
w Lipiu ul. Czereniowa, jednego mieszkania w budynku Domu Nauczyciela w Lipiu , nieruchomoci zabudowanej 
Agronomówka w Lipiu i sprzedanego na złom samochodu OSP Lindów. 
2) rodki na dofinansowanie inwestycji własnych 
rodki pozyskane z innych ródeł na realizacj zada własnych inwestycyjnych zaplanowano i otrzymano: 
a) z Urzdu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów-Rbielice 
Szlacheckie plan 150.000,00 zł wykonanie 120.423,00 zł 
b) od jednostki OSP Albertów rodki własne na dofinansowanie zakupu samochodu poarniczego plan 10.000,00 
zł, wykonanie 10.000,00 zł 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wielkoci 15.010,79 zł na plan z tego tytułu 
5.578,00 zł. Plan tych dochodów trudno jest ustali w prawidłowej wielkoci gdy realizuj go US w Kłobucku, 
Warszawie i Sosnowcu i po złoeniu deklaracji rocznych przez płatników ich wykonanie ulega korekcie. 
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w kwocie 3.699.011,00 zł z planowanej sumy 
4.069.289,00 zł ustalonej przez Ministerstwo Finansów i stanowi to 90,9 % zaplanowanych na rok 2009 wpływów. 
Podatek od nieruchomoci od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 92,6 % w stosunku do planu. 
Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 554.394,54 zł na plan 612.000,00 zł i osoby fizyczne w kwocie 
502.815,93 zł z planowanej sumy 530.000,00 zł. Stan zaległoci z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego 
wynosi: 
- od osób prawnych 51.147,30 zł 
- od osób fizycznych 124.450,52 zł 
Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych jest wykonany w 100 % w stosunku do 
wielkoci planowanych . Podatek rolny od podmiotów prawnych wykonano w kwocie 5.557,00 zł na plan 5.000,00 zł 
i od osób fizycznych w sumie 329.568,64 zł na plan 330.000,00 zł. Stan zaległoci tego podatku od podmiotów 
prawnych wynosi 57,00 zł i od osób fizycznych 52.420,34 zł. 
Podatek leny wykonano w 101,4 % płaci go Nadlenictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na 
poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły 51.396,00 zł na plan 50.000,00 zł , a indywidualni posiadacze zapłacili 
sum 12.488,46 zł z planowanej sumy 13.000,00 zł. Do uregulowania pozostały zaległoci tylko od osób fizycznych 
w kwocie 2.411,30 zł. 
Podatek od rodków transportowych zrealizowano w 89,1 % w stosunku do planu. Podmioty prawne wpłaciły kwot
101.279,00 zł na plan 113.000,00 zł i osoby fizyczne sum 106.236,12 zł z planowanej kwoty 120.000,00 zł. Na koniec 
okresu sprawozdawczego stan zaległoci wynosi 12.354,68 zł i s to tylko zadłuenia od indywidualnych posiadaczy 
pojazdów. 
Wpływy z karty podatkowej wykonano w kwocie 5.046,10 zł na plan 5.200,00 zł tj. 97 % planowanej wielkoci tego 
podatku. Stan zaległoci na koniec roku wynosi 2.032,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urzd Skarbowy 
w Kłobucku. 
Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 6.316,80 zł na plan 6.000,00 zł i stanowi to 105,3 % planowanej 
wielkoci tego podatku. Stan zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 110,30 zł. Podatek ten realizuje dla 
naszej gminy Urzd Skarbowy w Kłobucku. 
Podatek od czynnoci cywilno-prawnych wykonano w kwocie 63.352,00 zł na plan 60.000,00 zł tj. 105,6 % planu. 
Podatki te pobieraj i przekazuj Urzdy Skarbowe w Kłobucku, Czstochowie, Bytomiu i Olenie. 
Opłata skarbowa to dochód ze sprzeday znaków skarbowych, który wykonano w 105,3% jego wielko jest 
uzaleniona od iloci wydawanych decyzji, zawiadcze, aktów z Urzdu Stanu Cywilnego oraz innych dokumentów 
podlegajcych tej opłacie. Wykonanie tych dochodów stanowi kwot 15.800,00 zł na plan 15.000,00 zł. 
Wpływy z innych opłat lokalnych dotycz wydawanych zezwole za wpis do ewidencji działalnoci gospodarczej 
i dokonywanych w tej kwestii zmianach oraz z opłaty adiacenckiej. Dochody za wpis do ewidencji działalnoci 
gospodarczej oraz dokonane zmiany wpisu do ewidencji tej działalnoci nie s ju pobierane od dnia 31 marca 2009 
roku na podstawie ustawy. Dochody te zostały zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł, z których wykonanie wynosi 
7.387,40 zł, a to stanowi 41,0 % planu. Zaległoci wystpuj tylko w opłacie adiacenckiej i wynosz 605,50 zł. 
Opłaty z tytułu wydawanych zezwole na sprzeda napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 94.430,13 zł 
na plan z tego tytułu 92.000,00 zł i stanowi to 102,6 % . Dochody te płatne s w trzech ratach przez podmioty 
zajmujce si sprzeda tych napojów. 
Wpływy z usług to opłaty za wod, odpłatno za wyywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz za 
wynajem samochodu szkolnego i zostały wykonane w kwocie 565.568,84 zł na plan 522.740,00 zł to stanowi 103,6 % 
planowanych z tego tytułu dochodów. Najwiksz pozycj tej grupy dochodów stanowi opłaty za wod, których plan 
wynosi 393.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynosz 439.318,97 zł. Zaległoci na koniec roku wystpuj tylko 
w opłatach za wod i wynosz 37.450,48 zł. 
Wpływy z najmu i dzierawy wykonano w sumie 51.345,85 zł na plan 46.300,00 zł co stanowi 110,9 % planu i s to 
dochody za dzieraw obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i uytkowych 
w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach owiatowych. Zaległoci wystpuj
w czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i wynosz 5.521,14 zł. 
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych nalenoci budetowych wykonano w kwocie 
22.292,79 zł z planowanej kwoty 15.300,00 zł tj. 145,7% planu. 
Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste uytkowanie, koszty egzekucyjne, zwroty wydatków z lat ubiegłych, 
dochody z tytułu realizacji dochodów zada zleconych oraz opłata produktowa. Dochody te zostały wykonane w 117,7 
% ich realizacj przedstawia ponisze zestawienie: 
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Rozdział 3
WYDATKI 

Plan wydatków na dzie 31 grudnia 2009 roku zamyka si kwot 16.079.609,23zł, z którego wydatkowano sum
14.973.628,41 zł i s to: 
- wydatki majtkowe plan 1.634.877,00 zł wykonan 1.483.668,26 zł 
- wydatki biece plan 14.444.732,23 zł wykonan 13.489.960,15 zł 
Realizacj wydatków w układzie działowym przedstawia załcznik Nr 2. 
1) Wydatki majtkowe 
Wydatki majtkowe dotycz: budowy kanalizacji sanitarnej, budowy ujcia wody, remontów dróg gminnych, drogi 
dojazdowej do pól, budowy chodnika, przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, dotacji celowej na pomoc 
finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie zada inwestycyjnych oraz 
zakupy inwestycyjne. Wykaz tych zada obejmuje załcznik Nr 3. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków to zadanie, które planowane jest do realizacji w latach 2010 – 2011. 
W roku 2009 ze rodków budetu gminy zaplanowano na ten cel 12.000,00 zł, z których pokryte zostały wydatki 
zwizane z aktualizacj studium wykonalnoci tego zadania w kwocie 12.000,00 zł . Na dofinansowanie tego zadania 
złoono wniosek o pomoc w ramach zakresu gospodarka wodno-ciekowa działanie 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludnoci wiejskiej” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zabudowa studni Nr 5 wraz z podłczeniem do stacji wodocigowej w Parzymiechach to zadanie, które zostało 
zrealizowane w 2009 roku ze rodków budetu gminy. Wykonawc tych prac było Przedsibiorstwo Usługowo 
Handlowo Produkcyjne „INST – GAZ” Spółka Jawna w Jaskrowie. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował 
odwiercenie studni głbinowej na głboko 41 mb z krgów elbetowych o rednicy 1,5 mb, wykonanie sieci 
wodocigowej o długoci 536,5 mb z rur PE Ø 90 łczcej studni ze stacj wodocigow, zagospodarowanie terenu 
z ogrodzeniem działki oraz wykonanie zasilania energetycznego. Na ten cel zaplanowano kwot 353.401,00 zł, z której 
zapłacono kwot netto 292.579,21 zł. 
Budowa wodocigu we wsi Albertów - Chałków to zadanie, które bdzie realizowane w roku 2011 przy pomocy 
rodków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 opracowana została 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, za któr zapłacono 28.000,00 zł z planowanej na ten cel kwoty 34.160,00 zł. 
Budowa wodocigu w miejscowoci Zimnowoda to zadanie, które bdzie realizowane w roku 2010 ze rodków 
budetu gminy. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji zaplanowano w 2009 roku kwot 29.865,00 zł z czego 
poniesione wydatki wynosz 25.200,00 zł. 
Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów – Rbielice Szlacheckie to zadanie, które zostało wykonane 
z budetu gminy i dofinansowane ze rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W budecie gminy na 2009 rok 
zaplanowano na to zadanie kwot 332.269,00 zł, a poniesione wydatki wynosz 302.691,79 zł, z czego 
dofinansowanie, które otrzymano stanowiło kwot 120.423,00 zł. Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego, połoenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4.960 m2, cinka poboczy 
i wyrównanie kruszywem łamanym. Wykonawc robót budowlano-montaowych była Firma „REMOST” Spółka 
Jawna z Olesna. 
Remont drogi gminnej w miejscowoci Zimnowoda to zadanie, na które zaplanowano 135.700,00 zł, a za wykonane 
prace poniesiono wydatki w kwocie 135.605,10 zł. W wyniku postpowania przetargowego wykonawc robót zostało 
Przedsibiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” z Lublica. Remont tej drogi obejmował wykonanie wzmocnienia 
i wyrównania istniejcej nawierzchni nakładk z tłucznia oraz połoenie nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych na powierzchni 2.650 m2 oraz wykonanie zjazdów i odwodnienia drogi. 
Budowa chodnika w Lipiu ul. Czstochowska od GOK do ul. Stawowej obejmował wykonanie chodnika z kostki 
betonowej wraz z wjazdami. Na ten cel zaplanowano kwot 104.275,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 
104.274,00 zł. Wykonawc robót było Przedsibiorstwo Robót Drogowych „WILK” z Kłobucka. Zakres rzeczowy 
tego zadania to budowa chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami o powierzchni 823,84 m2. 
Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Lena, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa bdzie realizowany 
w latach 2008-2010. W roku 2009 zaplanowano kwot 62.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 
tego zadania. Wydatki poniesione na ten cel wynosz 59.600,00 zł. 
Zadanie pn. „Remont-przebudowa drogi gminnej w Lipiu ul. Kasztanowa” obejmuje wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na realizacj tej inwestycji, która bdzie wykonywana w 2010 roku. Na ten cel 
zaplanowano kwot 56.792,00 zł, z której poniesione wydatki za te prac stanowi kwot 56.743,00 zł. 
Na przebudow drogi powiatowej w Lipiu i drogi Krzepice - Zbrojewsko zaplanowano dotacj celow na pomoc 
finansow dla Starostwa Kłobuckiego w kwocie 160.000,00 zł. rodki te zgodnie z planem zostały przekazane 
w kwocie 160.000,00 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
Ponadto w budecie gminy w roku 2009 zostały zaplanowane rodki na wykonanie dokumentacji pod przyszłe 
inwestycje zwiazane z remontami dróg gminnych, które bd realizowane w roku 2010 i latach nastpnych i s to: 
 remont drogi gminnej w m. Wapiennik plan 36.500,00 zł wyk 36.406,02 zł 
 remont drogi gminnej w m. Zbrojewsko 15.555,00 zł 15.555,00 zł 
 remont drogi gminnej w m. Zimnowoda 10.614,00 zł 10.614,00 zł 
 remont drogi w Parzy-chach ul.Starowiejska 24.400,00 zł 0,00 zł 

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano: 
 zakup samochodu dla potrzeb wodocigów na kwot 14.000,00 zł, z której wydatkowano 13.400,00 zł. 
 zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół na kwot 149.500,00 zł, z której poniesione wydatki stanowi 100% 
planu i wynosz 149.500,00 zł 
 wykup działek pod przepompownie i ujcie wody w Parzymiechach na kwot 61.836,00 zł, z kwoty tej poniesiono 
wydatki w kwocie 49.535,14 zł 
 zakup programów komputerowych dla Urzdu Gminy w kwocie 10.000,00 zł, z planowanej kwoty nie poniesiono 
adnych wydatków 
 zakup samochodu poarniczego dla OSP Albertów i Lindów, na które zaplanowano kwot 27.510,00 zł, a poniesiony 
wydatek na ten cel wyniósł 27.510,00 zł 
 zakup programów komputerowych dla Gminnego Zespołu Owiaty w kwocie 4.500,00 zł, za które zapłacono 4.455,00 
zł 
2) Wydatki biece 
Wydatki biece to przede wszystkim płace, pochodne od wynagrodze oraz pozostałe wydatki, do których zaliczy
naley biece utrzymanie podległych placówek i obiektów, róne opłaty i składki oraz wykonanie drobnych zada
gospodarczych. Wykonanie wydatków biecych w ujciu ogólnym przedstawia si nastpujco: 

  
  
  
  
  
  

  

Pełniejsza analiza wykonania wydatków biecych przedstawiona jest w układzie tabelarycznym oraz zostanie 
omówiona kolejno w poszczególnych działach. 

   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
W dziale tym finansowane były wydatki zada zleconych i wydatki zada własnych. W ramach wydatków zada
zleconych wypłacony został zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu. 
Na wypłat zwrotu podatku akcyzowego zaplanowana została kwota 136.856,23 zł, któr w całoci wydatkowano na 
powyszy cel. Wydatki zada własnych w tym dziale obejmuj koszty biecego utrzymania oczyszczalni cieków 
i przepompowni, z których najwiksz cz stanowi energia elektryczna i opłat za zajcie pasa drogowego w zwizku 

z umieszczeniem urzdze kanalizacyjnych . Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki dotyczce składek na Izby 
Rolnicze. Plan tych wydatków wynosił 163.000,00 zł, a ich wykonanie 113.314,35 zł. Ogółem wydatki biece tego 
działu zaplanowano w kwocie 299.856,23 zł, z czego poniesione wydatki stanowi kwot 250.170,58 zł. 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wod
Wydatki tego działu to utrzymanie i eksploatacja urzdze zwizanych z dostarczaniem wody dla odbiorców. 
Poniesione wydatki w kwocie 216.583,94 zł z planowanej sumy 242.400,00 zł obejmuj koszt energii elektrycznej, 
zakup pompy głbinowej, hydrantów i zasuw, wykrywacza metali potrzebnego do zlokalizowania zasypanych ziemi
zasuw i skrzynek hydrantowych, zakup wodomierzy niezbdnych dla prawidłowego odczytu zuycia wody, zapłata za 
dostaw wody z ujcia w Krzepicach do miejscowoci Zbrojewsko, Natolin i Brzózki, badania i analizy próbek wody 
przeznaczonej do spoycia, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodocigowej oraz opłaty za korzystanie ze 
rodowiska w zwizku z poborem wody podziemnej. Wród poniesionych wydatków znaczce kwoty stanowi: 
energia elektryczna w sumie 73.294,40 zł, dostawa wody z Krzepic 36.350,87 zł, i opłaty za korzystanie ze rodowiska 
33.572,00 zł. 
Dział 600 – Transport i łczno
Biece wydatki tego działu stanowi kwot 327.831,85 zł na plan 492.424,70 zł i s to wydatki zwizane z zakupem 
soli drogowej, piasku, kruszywa, tłucznia, ula, rur betonowych, płytek i znaków drogowych. W ramach remontów 
biecych wykonano napraw dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym tj. w Brzózkach, Zimnowodzie, 
Natolinie oraz w Lipiu ul. Stawowa, Winiowa i Kasztanowa, w Dankowie i Wapienniku. Ponadto wykoszono traw
z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo i uel na drodze w Grabarzach, Napoleonie i Rbielicach 
Szlacheckich. Wykonano utwardzenie poboczy na drodze w Rozalinie, remont mostu w Rbielicach Szlacheckich 
i progów zwalniajcych w Troninach. Znaczne wydatki tego działu stanowi równie koszty, które poniesiono za 
odnieanie i zwalczanie gołoledzi w czasie zimy na terenie gminy. 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
W tym dziale finansowane s tylko wydatki zwizane z gospodark mieniem komunalnym. Na ten cel wydatkowano 
kwot 97.273,64 zł z planowanej sumy 109.500,00 zł. Wydatki te obejmuj zakup materiałów i roboty dekarskie 
zwizane z remontem dachu na budynku komunalnym w Zbrojewsku, remont korytarza i klatki schodowej, wymian
drzwi wejciowych i elementów schodów drewnianych, wykonanie posadzki i balustrad schodowych oraz 
wzmocnienie kominów i obróbki dekarskie dachu w budynku komunalnym w Parzymiechach ul. Krzepicka. 
Wymieniono podłogi na korytarzach w budynku komunalnym w Lipiu ul. Stawowa. Ponadto zapłacono za usługi 
kominiarskie, energi elektryczn na klatkach schodowych, za usługi geodezyjne zwizane z podziałem geodezyjnym 
działek, za wycen nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, ogłoszenia w prasie o przetargach oraz opłaty 
notarialne, sdowe i PZU dotyczce majtku mienia komunalnego. 
Dział 710 – Działalno usługowa 
Plan tego działu wynosi 84.500,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowi kwot 46.306,97 zł. Zrealizowane 
wydatki dotycz wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoci Albertów, 
opracowania aktualizacji „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy” 
oraz utrzymania miejsc pamici narodowej i mogił zbiorowych ołnierzy pochowanych na cmentarzu 
w Parzymiechach i Dankowie. 
Dział 750 – Administracja publiczna 
W dziale tym finansowane były wydatki zada zleconych z zakresu Urzdu Wojewódzkiego zaplanowane w kwocie 
41.272,00 zł, które wykonano w 100 % w stosunku do planu i dotycz one wynagrodze i składek na ubezpieczenie 
społeczne pracowników wykonujcych te zadania oraz wydatków rzeczowych zwizanych z zakupem materiałów 
biurowych. 
Ponadto w ramach tego działu prowadzone były zadania własne obejmujce koszty Rady Gminy i Urzdu Gminy. 
Poniesione wydatki tych zada wynosz 1.733.670,92 zł na plan 1.897.976,00 zł i obejmuj: płace pracowników wraz 
ze składkami ubezpieczenia społecznego, diety dla radnych i sołtysów, energia elektryczna, opłaty pocztowe 
i telefoniczne, zakup opału, zakup krzeseł, zakup trzech plandek na wypadek klski ywiołowej, delegacje słubowe, 
zakup sprztu, składki na PFRON, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe 
i kserograficzne, remont pomieszcze biurowych, wymiana dwóch okien , naprawa sprztu i urzdze
kserograficznych oraz inne opłaty i składki. 
Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków biecych tego działu wyniósł 1.939.248,00 zł, a wydatki wykonane 
1.774.942,92 zł. 
Dział 751 – Urzdy naczelnych organów władzy 
W dziale tym realizowane były tylko zadania zlecone na aktualizacj stałego rejestru wyborców oraz na 
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na które zaplanowano łcznie kwot 11.586,00 zł, a wydatki 
poniesione na powyszy cel wynosz 11.578,28 zł. Dotacje celowe na te zadania przekazuje Delegatura Krajowego 
Biura Wyborczego w Czstochowie. 
Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 
Wydatki tego działu obejmuj utrzymanie jednostek Ochotniczych Stray Poarnych na terenie gminy. Ogółem na 
wydatki biece zaplanowano 98.460,00 zł, z czego wydatkowano 93.123,02 zł. 
Wydatki jednostek OSP obejmuj wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, energi elektryczn, zakup 
sprztu przeciwpoarowego, remonty motopomp i sprztu przeciwpoarowego, przegldy techniczne samochodów 

OSP i agregatu, ubezpieczenia samochodów poarniczych, straaków i członków młodzieowych druyn poarniczych 
oraz inne wydatki zwizane z utrzymaniem gotowoci bojowej jednostek OSP. 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci 
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. 
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52.000,00 zł, z której zapłacono wynagrodzenia dla 19 inkasentów 
prowadzcych inkaso podatków i opłat w poszczególnych wsiach na terenie całej gminy, zakupiono druki, pokryto 
opłaty pocztowe i komornicze od przesyłanych wpłat. Poniesione na ten cel wydatki stanowi kwot 48.253,11 zł. 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
W dziale tym poniesione wydatki wynosz 43.801,35 zł z planowanej sumy 90.800,00 zł i s to odsetki od poyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego 
zacignitych na realizacj inwestycji zwizanych z kanalizacj gminy i remontami dróg gminnych.. 
Dział 801 – Owiata i wychowanie 
Plan wydatków biecych w tym dziale zamyka si kwot 7.526.998,00 zł, z której wydatkowano 7.264.870,60 zł i s
to wydatki na nastpujce zadania: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Najwiksz cz wydatków biecych w tym dziale stanowi płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki obejmuj stałe 
koszty utrzymania budynków szkolnych, sprztu i samochodów dowocych uczniów do szkół. W roku 2009 
wykonano remont jednej sali lekcyjnej tj. wymiana stropu, podłogi, gipsowanie i zakup mebli w budynku Szkoły 
Podstawowej w Lipiu, wykonano remont sanitariatów i czciowy remont klas w Szkole Podstawowej 
w Parzymiechach, wykonano napraw łcznika, remont sanitariatów i wymieniono lampy owietleniowe w Szkole 
Podstawowej Lindów, wymieniono okna i pomalowano pomieszczenia klasowe w Szkole Podstawowej Rbielice 
Szlacheckie, wymieniono cz okien i zakupiono wykładzin PCV w Szkole Podstawowej w Natolinie, wykonano 
remont dachu na budynku Gimnazjum Lipie. Wykonano remont sanitariatów, pomieszczenia kuchni, korytarza i jednej 
sali zaj, połoono płytki na schodach wejciowych oraz połoono kostk brukow na placu Przedszkola w Lipiu, 
wykonano remont sanitariatów w Przedszkolu Parzymiechy, wymieniono piec c.o. w Przedszkolu Lindów, ułoono 
płytki na schodach zewntrznych w Przedszkolu Zimnowoda. Adaptowano pomieszczenia dla Gminnego Zespołu 
Owiaty. 
W 5 szkołach podstawowych nauka prowadzona jest w 29 oddziałach, do których uczszcza 396 uczniów. Do dwóch 
gimnazjum uczszcza 263 uczniów, którzy ucz si w 14 oddziałach. Do czterech przedszkoli i czterech oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczszcza 174 dzieci, do szkół podstawowych i gimnazjum dowoonych 
jest 376 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach owiatowych zatrudnionych jest 129 nauczycieli, co 
w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 108,92 etatu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja zada zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ogółem plan wydatków tego działu 
wyniósł 94.538,00 zł, a poniesione wydatki stanowi kwot 90.494,12 zł z tego: 
- koszty zwalczania narkomanii 2.059,69 zł 
- koszty przeciwdziałania alkoholizmowi 88.434,43 zł 
Waniejsze wydatki Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych to: 
• sfinansowano wynagrodzenie dla osób prowadzcych zajcia w wietlicy rodowiskowej przy Kociele Parafialnym 
w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie 
• sfinansowano zakup ksiek i innych pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz 
poruszajcej problem przemocy w rodzinie 
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• finansowano dodatkowe zajcia sportowe dla dzieci i młodziey w sali gimnastycznej w Lipiu i pozalekcyjne zajcia 
z jzyka angielskiego dla dzieci i młodziey w wietlicy w Zimnowodzie i Szkole Podstawowej w Rbielicach 
Szlacheckich 
• sfinansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodziey z terenu gminy na temat grocych zagroe
zwizanych z alkoholizmem, narkomani oraz przemoc domow
• dofinansowano pomoc w zakresie doywiania uczniów w szkołach 
• wspomagano Szkoły z terenu Gminy Lipie w działaniach podczas, których realizowano zadania dotyczce 
profilaktyki uzalenie
• dofinansowano koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodziey z parafii Danków, Parzymiechy i Lindów. 
Z parafii Danków czworo dzieci nieodpłatnie skorzystało z siedmiodniowego wyjazdu w Góry Stołowe, z parafii 
Parzymiechy omioro dzieci nieodpłatnie skorzystało z czterodniowego wypoczynku w Zakopanem, w parafii Lindów 
wszystkie dzieci biorce udział w spotkaniach wietlicowych skorzystało nieodpłatnie z jednodniowego wyjazdu na 
Jur Krakowsko-Czstochowsk. 
• dofinansowano działalno Uczniowskich Klubów Sportowych 
• sfinansowano działalno Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie rónego rodzaju zaj sportowych 
dla dzieci i młodziey z terenu Gminy Lipie 
• dofinansowano działalno Kół Gospody Wiejskich z terenu Gminy Lipie w zakresie zakupu strojów ludowych, 
organizowaniu imprez profilaktycznych dla dzieci i młodziey z wykorzystaniem elementów obrzdowoci i kultury 
regionalnej 
• zorganizowano imprezy lokalne „Mikołaj” przez wietlice rodowiskowe w Parzymiechach , Lindowie i Dankowie 
dla dzieci z rodzin patologicznych 
• finansowano nagrody dla dzieci młodziey biorce udział w organizowanych konkursach i quizach w zakresie 
profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy domowej 
• współfinansowano Powiatowy Turniej Tenisa Sportowego promujcy zdrowie i trzewe obyczaje 
• współfinansowano Gminny Konkurs Plastyki Obrzdowej, który corocznie odbywa si w Szkole Podstawowej 
w Lindowie 
• dofinansowano działalno Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach dla grupy młodziey do lat 18 i Druyny 
Harcerskiej „SOKOLIKI” 
• dofinansowano szkolenie terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Orodka Terapii 
Uzalenie w Parzymiechach 
Do Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych wpłynło 13 wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego, z których 10 przekazano do lekarza biegłego celem wydania opinii z tego 2 wnioski kompletne zostały 
odesłane do Sdu Rejonowego w Czstochowie, 3 wnioski zostały tymczasowo zawieszone poniewa zebrana opinia 
z wywiadów rodowiskowych oraz przeprowadzony wywiad z osob wskazan nie wskazywały na stopie
uzalenienia. 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
W zakresie pomocy społecznej realizowane s tylko wydatki biece i s to zadania, które wynikaj z ustawy „o 
pomocy społecznej”. Zadania te finansowane s z dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych na realizacj zada
własnych biecych gmin, rodków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ze rodków budetu 
gminy. 
Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 2.321.365,00 zł, z której wydatkowano 2.256.913,04 zł. W ramach tych 
rodków finansowane były: 

  
  



 






 




 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pomoc społeczna udzielana jest w rónych formach i objto ni 145 rodzin i s to: zasiłki stałe dla 15 osób, 
zasiłki okresowe dla 35 rodzin, odpłatno za pobyt w domach pomocy społecznej dla 2 osób, doywianie 
uczniów w szkołach dla 136 dzieci, usługi opiekucze dla 2 osób, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 83 
rodzin, zasiłki pielgnacyjne dla 84 osób niepełnosprawnych, wiadczenia pielgnacyjne dla 12 osób, 
wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki zdrowotne dla 12 osób i składki na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe dla 8 osób, wypłacono 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. 
„becikowe”. Najwiksz pozycj wydatków w tym dziale stanowi wiadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny, które s wypłacane tylko w Orodkach Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym od 
IX.2009 do X.2010 do wypłaty wiadcze rodzinnych złoono 454 wnioski i 19 wniosków o wypłat z funduszu 
alimentacyjnego. 
Ponadto Gminny Orodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów tj. „Dostarczanie 
pomocy ywnociowej dla najuboszej ludnoci Unii Europejskiej” oraz „ Aktywna integracja w gminie Lipie”. 
W ramach programu „Dostarczanie pomocy ywnociowej” rozprowadzono produkty ywnociowe i t pomoc
objto 138 rodzin. Ogółem dostarczono 10.432 kg ywnoci i były to nastpujce produkty: mleko, mka, 
makaron, kasza, kawa zboowa, musli, płatki kukurydziane i cukier. Warto otrzymanych produktów wynosiła 
23.492,45 zł, a koszty finansowe poniesione przez gmin zwizane z realizacj tego programu wyniosły 
3.123,78 zł. Projekt „Aktywna integracja w gminie” obejmował grupowe i indywidualne zajcia z zakresu 
doradztwa psychospołecznego, zawodowego oraz zajcia z pracodawc. Wszystkie te zajcia miały na celu 
zwikszenie kompetencji i umiejtnoci społecznych osób bezrobotnych. W projekcie uczestniczyło 6 osób. 
Kurs „obsługi kas fiskalnych” ukoczyły 2 osoby, kurs „nowoczesny sprzedawca” ukoczyła 1 osoba, kurs 
„pracownik do prac remontowych” ukoczyły 2 osoby, kurs „prawa jazdy kat. B” ukoczyła 1 osoba i kurs „ 
autopromocja” ukoczyły wszystkie osoby biorce udział w projekcie. Wszystkie osoby otrzymały stosowne 
zawiadczenia o ukoczeniu kursów. Koszty zwizane z realizacj tego programu wyniosły 39.155,97 zł 
z planowanej na ten cel kwoty 51.015,00 zł. 
Oprócz form pomocy finansowej pracownicy Orodka Pomocy Społecznej pomagaj klientom mało zaradnym 
yciowo w załatwieniu wielu spraw urzdowych, udzielaj poradnictwa, współpracuj z wieloma instytucjami 
takimi jak: ZUS, KRUS, Szkoły, Policja, Powiatowy Urzd Pracy itp. Współpraca z wymienionymi podmiotami 
przyczynia si do kompleksowej realizacji zada pomocy społecznej. 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
W dziale tym prowadzona jest opieka wychowawcza dzieci i młodziey w wietlicach szkolnych oraz pomoc 
materialna dla uczniów. Ogółem na ten cel zaplanowano 236.175,00 zł z czego wydatkowano 217.201,15 zł.
wietlice szkolne prowadz opiek pedagogiczn w czasie dojazdu uczniów do szkół, a take w okresie 
oczekiwania na odjazd po zajciach szkolnych. Koszt tego zadania zaplanowano w kwocie 186.088,00 zł, 
z której wydatkowano 168.480,34 zł i zostały one sfinansowane z subwencji owiatowej. 
Z dotacji celowych na realizacj zada własnych i rodków PFRON finansowana była pomoc materialna dla 
uczniów zaplanowana w łcznej kwocie 50.087,00 zł, z której wydatkowano w sum 48.720,81 zł. Z kwoty tej 
dokonano wypłaty stypendiów dla uczniów i zasiłku losowego na sum 30.316,00 zł, zakupiono podrczniki 
szkolne na kwot 12.412,40 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 311 stypendiów i 1 zasiłek losowy, 
zakupiono podrczniki szkolne dla 62 uczniów. W ramach programu „Ucze na wsi”ze rodków PFRON 
finansowana była pomoc edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych, z której skorzystało 7 uczniów. Realizacja 
tego programu przyczynia si do wyrównania szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów bdcych osobami 
niepełnosprawnymi. Poniesione wydatki na realizacj tego programu wynosiły 5.992,41 zł z planowanej sumy 
6.252,00 zł. 
Dział 900 – Gospodarka komunalna 
Wydatki tego działu to energia elektryczna owietlenia ulic, koszty eksploatacji instalacji owietlenia ulicznego 
i dobudowa 8 sztuk nowych lamp. Ogółem na ten cel zaplanowano 450.375,30 zł, a poniesione wydatki stanowi
sum 395.898,60 zł. 
Za energi owietlenia ulicznego zapłacono 286.955,90 zł, a biece utrzymanie instalacji owietlenia ulicznego 
na terenie całej gminy kosztowało 86.667,62 zł. Zamontowano 2 lampy owietlenia ulic w miejscowoci 
Kleniska i rozbudowano linie owietlenia ulicznego we wsi Napoleon instalujc jednoczenie 6 nowych lamp 
za które zapłacono 22.275,08 zł. 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Wydatki tego działu to dotacje podmiotowe na prowadzenie statutowej działalnoci dla instytucji kultury tj. 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz Gminnego Orodka Kultury w Lipiu. Z budetu gminy na ten cel 
zaplanowano ogółem kwot 335.000,00 zł. Przekazane dotacje podmiotowe dla w/w instytucji wyniosły: 
• dla Gminnego Orodka Kultury 173.000,00 zł 130.000,00 zł 
• dla Gminnej Biblioteki Publicznej 162.000,00 zł 140.000,00 zł 
Ponadto w/w instytucje w roku 2009 uzyskały jeszcze inne przychody, które wpłynły bezporednio na ich 
rachunki bankowe z przeznaczeniem na realizacj okrelonych zada i s to: 

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup ksiek do bibliotek /Gminna Biblioteka/ 2.800,00 zł 
- pozostałe przychody /za wynajem pomieszcze, zwroty z lat ubiegłych itp. GOK/ 3.843,96 zł 
W 2009 roku w/w instytucje na realizacj statutowych zada wydatkowały ogółem nastpujce kwoty : 
Gminny Orodek Kultury 175.306,78 zł 
Gminna Biblioteka Publiczna 157.864,94 zł 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwot 20.000,00 zł, z której wydatkowano 19.716,98 zł. 
W kwocie tej s wydatki na zakup sprztu sportowego dla koła „Sokół”, utrzymanie nawierzchni na boiskach 
sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie oraz zorganizowanie jednej imprezy sportowej pn. „Bieg 
Jesienny”. 

Rozdział 4
FUNDUSZE CELOWE 

W ramach funduszy celowych prowadzona jest gospodarka finansowa Gminnego Funduszu Ochrony 
rodowiska, którego realizacj ujto w załczniku Nr 5. 
Stan rodków tego funduszu na pocztek roku wynosi 73.124,57 zł. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze rodowiska, które otrzymano z Urzdu Marszałkowskiego wynosz 29.209,92 zł. 
W okresie sprawozdawczym ze rodków tych wydatkowano kwot 17.540,81 zł i dotycz one wywozu mieci 
z pojemników na mieci segregowane oraz transportu bezdomnych psów do schroniska w Mysłowicach, 
likwidacji dzikich wysypisk mieci, wywozu przeterminowanych leków i zakupu worków i rkawic do 
przeprowadzenia na terenie gminy „Akcji sprztania wiata” 
Stan tego funduszu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 84.793,68 zł. 
Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budetu przebiegało prawidłowo i po stronie dochodów 
stanowi ono 97,1 %, a po stronie wydatków 93,1 % planu. Osignity za rok 2009 wynik finansowy jest dodatni. 
W trakcie całego roku nie wystpiło zachwianie równowagi budetowej. 
Po stronie dochodów nisze wykonanie wystpuje w niektórych podatkach w grupie dochodów własnych 
midzy innymi w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od nieruchomoci, od rodków 
transportowych oraz z wpływów innych opłat lokalnych. Dochody te nie maj cyklicznych terminów płatnoci 
i ich realizacja uzaleniona jest od wielu czynników. 
Po stronie wydatków finansowane były wydatki biece, które stanowi 90,1 % ich ogólnego wykonania, 
a wydatki majtkowe 9,9 % . 
W roku 2009 wybudowano ujcie wody studni Nr 5 w Parzymiechach wraz z podłczeniem do stacji 
wodocigowej, wyremontowano drog w Zimnowodzie, drog dojazdow do pól we wsi Albertów – Rbielice 
Szalcheckie, wykonano chodnik w miejscowoci Lipie ul. Czstochowska, wykonano czciowy remont dachu 
w budynku komunalnym w Zbrojewsku i pomieszcze w budynku komunalnym w Parzymiechach i Lipiu, 
wykonano remont niektórych placówek owiatowych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 
zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, udzielono pomocy finansowej przy remoncie drogi 
powiatowej Krzepice-Zbrojewsko oraz drogi w Lipiu, zakupiono samochody poarnicze dla OSP Albertów 
i Lindów, zakupiono autobus do dowozu uczniów do szkół, wykupiono działki gruntu pod ujcie wody 
w Parzymiechach, wykonano dokumentacje dla inwestycji, które bd realizowane w 2010 roku, zapłacono za 
energi i utrzymanie owietlenia ulicznego w gminie, poniesiono wydatki zwizane z obsług długu 
publicznego, przekazano dotacje dla instytucji kultury. Wymienione zadania stanowi analiz realizacji budetu 
w bardzo wielkim skrócie i zostały sfinansowane ze rodków własnych, dotacji celowych i innych rodków 
pozyskanych z innych ródeł. 
Gmina nasza naley do gmin rolniczych o rednim wskaniku dochodów podatkowych w stosunku do liczby 
mieszkaców, dlatego te nie moemy realizowa inwestycji wyłcznie z własnych rodków. Wystpujemy 
z wnioskami o dofinansowanie w ramach rónych programów unijnych. Ze wzgldu na długie procedury 
oczekiwania na rozstrzygnicie wniosku, a take postpowanie przetargowe, które naley przeprowadzi dopiero 
po zakwalifikowaniu wniosku nie było moliwoci rozpoczcia inwestycji takich jak: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi Danków” i „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty”. 
Zaplanowane w budecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizacj zada własnych gminy 
realizowane s zgodnie z planem finansowym oraz na cile okrelony przez dysponentów cel, niewykorzystane 
rodki dotacji zostały zwrócone dysponentom w terminie do 31 grudnia 2009 roku. 
Na dzie 31 grudnia 2009 roku gmina nasza posiada zadłuenie z tytułu poyczek i kredytów w kwocie 
1.321.443,68 zł i s to zadłuenia długoterminowe na: 
I etap kanalizacji poyczka z WFO i GW w Katowicach 555.652,75 zł 
II etap kanalizacji poyczka z WFO i GW w Katowicach 310.790,93 zł 
II etap kanalizacji kredyt z BS w Krzepicach 455.000,00 zł 

Kwota długu gminy Lipie na koniec roku 2009 stanowi 8,2 % wykonanych dochodów ogółem, przy 60% skali 
dopuszczalnoci według ustawy „ o finansach publicznych”. Porcze majtkowych gmina nie udzielała. 
Przychody i rozchody budetu gminy za rok 2009 przedstawione zostały w załczniku nr 6. 
Przedkładajc niniejsze sprawozdanie mam nadziej, e poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów 
i wydatków Gminy Lipie ułatwi Radzie Gminy dokonanie oceny racjonalnoci, celowoci i skutecznoci pracy 
Wójta za 2009 rok. 

Wójt 

Stanisław Sieja
Wójt

Stanisław Sieja
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I. Zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budetu 

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budet Gminy na 2009 rok na sesji w dniu  19  grudnia  2008 roku,                     

w którym  

- dochody  stanowiły kwot            16.700.000,- zł 

- wydatki   stanowiły kwot          23.400.000,- zł 

-           przychody stanowiły kwot             6.700.000,- zł 

  

W toku wykonywania budetu wprowadzono zmiany, które spowodowały: 

♦ wzrost dochodów do        kwoty     18.106.754,95 zł 

tj. zwikszenie                 o kwot       1.406.754,95 zł 

♦ spadek wydatków do        kwoty     22.956.754,95 zł 

tj. zmniejszenie                 o kwot          443.245,05 zł 

♦ spadek przychodów do                   kwoty       4.850.000,- zł 

tj. zmniejszenie                     o kwot       1.850.000,- zł 

1. Zmiany w dochodach dotyczyły nastpujcych pozycji: 

Dział Nazwa Zmniejszenia / Zwikszenia Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo zwikszenie zad. zlecone 13.018,91

600 Transport i łczno zwikszenie 4.000

700 Gospodarka mieszkaniowa zwikszenie 87.000

750 Administracja publiczna Zwikszenie 783.936

750 Administracja publiczna zwikszenie zad. zlecone 210

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zwikszenie zad. zlecone 6.701

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadajcych osobowoci 
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 

zwikszenie 88.482

758 Róne rozliczenia zmniejszenie 191

801 Owiata i wychowanie zmniejszenie dot. na zadania własne 15.852

801 Owiata i wychowanie zwikszenie 9.000

801 Owiata i wychowanie zwikszenie dot. SOKRATES, INTERREG 121.500
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851 Ochrona zdrowia zwikszenie dot. Promocja zdrowia 52.300

852 Pomoc społeczna zwikszenie dot. Kapitał Ludzki 137.966,04

852 Pomoc społeczna zmniejszenie zad. zlecone 91.969

852 Pomoc społeczna zwikszenie dot. na zadania własne 35.817

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwikszenie dot. na zadania własne 9.806

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja '' Zielone Szkoły” 12.330

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zwikszenie 8.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja na transgraniczne  partnerstwo  68.700

926 Kultura fizyczna i sport zwikszenie  76.000

RAZEM 1.406.754,95 

2.         Zmiany w wydatkach dotyczyły nastpujcych pozycji: 

Dział Nazwa Zmniejszenia/ Zwikszenia Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo zwikszenie  2.418,91

600 Transport i łczno zmniejszenie 33.750

700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie 87,800

710 Działalno usługowa zmniejszenie 38.900

750 Administracja publiczna zmniejszenie 84.890

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sdownictwa 

zwikszenie 6.701

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zmniejszenie 28.508

801 Owiata i wychowanie zwikszenie 912.045

851 Ochrona zdrowia zwikszenie 73.558

852 Pomoc społeczna zwikszenie 46.814,04

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwikszenie 74.546

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zmniejszenie 1.345.880

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwikszenie 58.890

926 Kultura fizyczna i sport zwikszenie  1.510

RAZEM 443.245,05
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Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budetu Gminy Marklowice za 2009 rok. 

Dział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009  

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009  

Wykonanie na
31.12.2009 % 

wyk. 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 13.018,91 13.018,91 13.018,91 100,0

020 Lenictwo 100 - 100 86,54 86,5

100 Górnictwo i kopalnictwo 1.200.000 - 1.200.000 1.189.936,21 99,2

600 Transport i łczno - 4.000 4.000 27.221,62 680,5

700 Gospodarka mieszkaniowa 235.000 87.000 322.000 331.722,94 103,0

750 Administracja publiczna 489.162 784.146 1.273.308 1.134.776,54 89,1

751 Urzdy naczelnych organów władzy 
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sdownictwa 

1.700 6.701 8.401 8.399,84 100,0

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 
przeciwpoarowa 

500 - 500 724,40 144,9

756 
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadajcych osobowoci prawnej oraz 
wydatki zwizane z ich poborem 

10.005.378 88.482 10.093.860 9.270.705,99 91,9

758 Róne rozliczenia 3.543.862 191 3.543.671 3.543.671 100,0

801 Owiata i wychowanie 217.748 114.648 332.396 230.451,05 69,3

851 Ochrona zdrowia - 52.300 52.300 - -

852 Pomoc społeczna 943.050 81.814,04 1.024.864,04 1.041.041,01 101,6

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.136 22.136 18.086,11 81,7

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2.100 8.000 10.100 14.364,17 142,2

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 68.700 70.700 13.650 19,3

926 Kultura fizyczna i sport 59.400 76.000 135.400 123.453,03 91,2

RAZEM 16.700.000 1.406.754,95 18.106.754,95 16.961.309,36 93,7
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II. Wykonanie dochodów budetu Gminy za 2009 rok przedstawia si nastpujco: 

Wyszczególnienie 
Plan budetu po 

zmianach na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 rok 

% 
wykonania

1. Dochody własne 13.594.682,04 12.465.949,86 91,7
w tym: 

- rodki na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków 

  zagranicznych bezzwrotnych 

z tego: 

- rodki na inwestycje 

- finansowanie programów bezzwrotnych 

- współfinansowanie programów bezzwrotnych 

380.466,04

- 

360.789,20

19.676,84

187.999,95

21.154,80

159.100,65

7.744,50

49,4

-

44,1

39,6

2. Subwencje 3.543.671,00 3.543.671,00 100,0

w tym:  

- subwencja owiatowa 

- subwencja uzupełniajca 

3.509.180,00

34.491,00

3.509.180,00

34.491,00

100,0

100,0

3. Dotacje 968.401,91 951.688,50 98,3

w tym: 

- dotacja zadania zlecone 

- dotacja na zadania własne 

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy jst  

- dotacja z funduszy celowych ‘’ zielona szkoła ‘’ 

815.404,91

140.167,00

500,00

12,.330,00

804.060,60

134.797,90

500,00

12.330,00

98,6

96,2

100,0

100,0

DOCHODY OGÓŁEM 18.106.754,95 16.961.309,36 93,7

Dochody budetu Gminy za 2009 rok wynosz  16.961.309,36 zł tj. 93,7% planu. 

Wykonane w budecie za 2009 roku dochody własne stanowi 73,5%, subwencje stanowi 20,9%, dotacje 

celowe na zadania zlecone i zadania własne stanowi 5,6%, dochodów budetowych gminy ogółem. 

Plan finansowy zada zleconych  wykonany został po stronie dochodów w 98,6%. 

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2009 roku stanowi kwot 552.179,- zł, 

natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie  to kwota 118.454,- zł.  

Umorzenia stanowi  kwot  5.061,- zł. / w tym; zaległo z Urzdu Skarbowego w podatku od spadków                     

i darowizn 4.939,- zł  i  odsetki 9 zł.  oraz  113,- zł w podatkach gminnych . 
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Skutki decyzji wydanych z tytułu odroczenia terminu płatnoci i rozłoenia na raty stanowi kwot                 

14.312,- zł. w tym: zaległoci z Urzdu Skarbowego 3.056,- zł , podatek od nieruchomoci 9.161,- zł. 

i odsetki podatkowe 2.095,- zł. 

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi 4,4 % dochodów własnych i 3,3 % 

dochodów ogółem. 

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnie oraz umorze stanowi 1,0 % dochodów własnych i 0,7 % 

dochodów ogółem. 

Dochody dotyczce udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo 

Finansów wykonane zostały w 90,9% w stosunku do planu rocznego.  

Urzdy Skarbowe plan za 2009 rok wykonały w 127,0% w stosunku do planu rocznego. 

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku zostało wykonane w 132,4%       

w stosunku do planu . 

Dochody za 2009 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w  131,1% stosunku do planu.  

Dochody za 2009 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w 141,8% stosunku do planu.  

Dochody w podatku od czynnoci cywilnoprawnych zostały wykonane w 122,5% w stosunku do planu. 

W poszczególnych pozycjach dochodów w układzie wykonawców realizacja za 2009 rok przedstawia si

nastpujco: 

Wyszczególnienie 
Plan po  

zmianach na 
31.12.2009 rok 

Wykonanie za 
2009 rok 

% 
wykonania 

A. URZD SKARBOWY 122.000,00 154.927,67 127,0

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 15.000 19.866,93 132,4

2. Wpływy z karty podatkowej 2.000 2.621,14 131,1

3. Podatek od spadków i darowizn 20.000 28.356,50 141,8

4. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 85.000 104.083,10 122,5

B. MINISTERSTWO FINANSÓW 2.846.511 2.587.478,00 90,9

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.846.511 2.587.478,00 90,9
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C. WYDZIAŁ FINANSOWO BUDETOWY 10.245.705,00 9.435.544,24 92,1

1. Podatek rolny od osób prawnych 2.900,00 2.876,80 99,2

2. Podatek rolny od osób fizycznych 120.000,00 113.972,69 95,0

3. Podatek od nieruchomoci osób prawnych 1.015.000,00 951.252,70 93,7

4. Podatek od nieruchomoci osób fizycznych 340.000,00 362.804,11 106,7

5. Podatek leny osób prawnych 400,00 551,00 137,8

6. Podatek leny osób fizycznych 1.300,00 1.503,40 115,7

7. Podatek od rodków transportowych osób fizycznych 63.800,00 71.153,17 111,5

8. Podatek od rodków transportowych osób prawnych 6.000,00 5.308,00 88,5

9. Opłata eksploatacyjna 5.191.949,00 4.628.829,59 89,2

10.Wpłaty kopal w zakresie  szkód górniczych 600.000,00 810.528,85 135,1

11. Czynsz dzierawny 756.300,00 540.752,72 71,5

12. Koncesja na sprzeda alkoholu 81.000,00 81.598,06 100,7

13. Odsetki podatkowe 280.000,00 279.941,86 99,9

14. Odsetki od rachunków bankowych 1.156.136,00 1.010.438,68 87,4

15. Pozostałe odsetki - 969,18 -

16. Pozostałe dochody 153.800,00 183.913,47 119,6

17. Odpłatno za wyywienie 175.000,00 180.891,80 103,4

18. Pozostałe usługi - 3.750,37 -

19. Wpływy ze sprzeday majtku gminy 287.000,00 288.163,95 100,4

20. Opłata skarbowa 10.000,00 6.812,00 68,1

21. Opłata targowa 1.000,00 1.074,00 107,4

22. Opłata za wpis oraz zmian wpisu do ewidencji działalnoci gospod. 4.000,00 2.540,00 63,5

23. Mandaty karne - 140,00 -

24. Opłata produktowa - 2.537,81 -

25. Dochody jst zwizane z realizacja zada zleconych 120,00 3.240,03

D. DOTACJE I SUBWENCJE 4.499.742,91 4.483.029,50 99,6
1. Dotacje na zadania zlecone i obron cywiln 815.904,91 804.560,60 98,6

2. Dotacje na zadania własne  140.167,00 134.797,90 96,2

3. Subwencje 3.543.671,00 3.543.671,00 100,0

E. RODKI NA DOFINANSOWANIE ZIELONEJ SZKOŁY Z WFO 12.330,00 12.330,00 100,0

F. RODKI DLA SZKÓL SOKRATES I INTERREG 121.500 12.813,44 10,5

G. DOTACJA NA INWESTYCJE UNIA EUROPEJSKA - 21.154.80 -

H.   SRODKI  DLA OPS -  KAPITAŁ  LUDZKI 137.966,04 154.031,71 111,6

I.  RODKI DLA SSP -  PARTNERSTWO TRANSGRANICZNE  68.700,00 - -

J. RODKI DLA SSP -  PROMOCJA ZDROWIA 52.300,00 - -

DOCHODY OGÓŁEM 18.106.754,95 16.961.309,36 93,7
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Wydział Finansowo – Budetowy plan za 2009 rok wykonał w  92,1 % 

Waniejsze pozycje dochodów omówione zostały poniej: 

♦ podatek rolny od osób prawnych wykonany został 99,2% w stosunku do planu i 100,0% w stosunku do 

przypisu 

♦ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w 95,0% w stosunku do planu i 98,2%  w stosunku 

do przypisu 

Zaległo na 31.12. 2009 rok wynosi 2.904,- zł 

♦ podatek leny od osób prawnych wykonany został w 137,8% w stosunku do planu i 100,0% w stosunku 

do przypisu 

♦ podatek leny od osób fizycznych wykonany został w  115,7% w stosunku do planu i  96,4% w stosunku 

do przypisu 

Zaległo za 2009 rok wynosi  66,- zł 

♦ podatek od rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w  109,5%                 

w stosunku do planu i 72,3% w stosunku do przypisu. 

Zaległo na 31.12. 2009 rok wynosi 29.410,- zł 

♦ dochody z koncesji alkoholowych zostały wykonane zostały w 100,7% w stosunku do planu. 

♦ podatek od nieruchomoci osób fizycznych wykonany został w  106,7% w stosunku do planu i 93,2%           

w stosunku do przypisu. 

Zaległo za 2009 rok wynosi 19.374,- zł 

♦ podatek od nieruchomoci osób prawnych wykonany został w  93,7% w stosunku do planu i  54,3%              

w stosunku do przypisu. 

Zaległo na 31. 12. 2009 rok  wynosi  799.865,- zł. 

W miesicu styczniu 2010 roku zaległo w wysokoci  784.567,- zł. została wyegzekwowana przez 

komornika. 
                                                 

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w 89,2% w stosunku do planu i 81,1%  w stosunku do 

przypisu. 

Zaległoci niewymagalne  na 31.12.2009 rok wynosz  1.081.425,- zł. termin płatnoci upływa 31 stycznia

2010 roku.   

Pozostałe dochody podatkowe i nie podatkowe stanowi minimaln cz dochodów budetowych Gminy. 

Niedobór  budetowy  za  2009 rok    wynosi  -   4.218.885,91  zł . i został pokryty z nadwyki budetowej    

z lat ubiegłych.
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III. Odsetki od rachunków bankowych. 

Odsetki od rachunków bankowych za 2009 rok wynosz  1.010.439,- zł. 

IV. rodki otrzymane z budetu pastwa. 

Z budetu pastwa w 2009 roku gmina otrzymała subwencj oraz dotacj na zadania zlecone i własne. 

Wyszczególnienie Plan roczny po zmianach 
na 31.12.2009 

Wykonanie za 
 2009 rok 

% 
Wykonania 

OGÓŁEM 4,743.669 4.632.935 97,7

1. SUBWENCJE 

    w tym: 

- Owiatowa 

- Uzupełniajca 

3.543.671

3.509.180

34.491

3.543.671

3.509.180

34.491

100,0

100,0

100,0

2. DOTACJE CELOWE NA 

    ZADANIA ZLECONE 

    w tym: 

- opieka społeczna 

- administracja publiczna 

- urzdy naczelnych organów wł. kontr. i sd. 

- rolnictwo i łowiectwo 

815.405

754.933

39.052

8.401

13.019

804.061

743.590

39.052

8.400

13.019

98,6

98,5

100,0

100,0

100,0

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE  

    w tym: 

- opieka społeczna 

- owiata i wychowanie 

- edukacyjna opieka wychowawcza 

140.167

129.965

396

9.806

134.798

128.646

396

5.756

96,2

100,0

100,0

58,7

4. DOTACJA NA POROZUMIENIA MIEDZY JST 

-   obrona cywilna  

500

500

500

500

100,0

100,0

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz poniesione wydatki przedstawia załcznik 

Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
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V. Wykonanie wydatków budetu Gminy Marklowice za 2009 rok. 

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków  budetu Gminy Marklowice za 2009 rok. 

Dział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie za 
2009 

% 
wyk. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 28.000 2.418,91 30.418,91 29.734,35 97,8

020 Lenictwo 5.000 - 5.000 4.960 99,2

600 Transport i łczno 1.936.000 33.750 1.902.250 1.591.243,45 83,7

700 Gospodarka mieszkaniowa 158.500 87.800 70.700 70.252,04 99,4

710 Działalno usługowa 131.600 38.900 92.700 90.403,82 97,5

750 Administracja publiczna 2.944.117 84.890 2.859.227 2.749.275,42 96,2

751 
Urzdy naczelnych organów władzy 
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sdownictwa 

1.700 6.701 8.401 8.399,84 100,0

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 
przeciwpoarowa 

108.950 28.508 80.442 59.273,68 73,7

756 
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadajcych osobowoci prawnej oraz 
wydatki zwizane z ich poborem 

16.200 - 16.200 16.141,78 99,6

758 Róne rozliczenia 193.000 - 193.000 - -

801 Owiata i wychowanie 11.200.028 912.045 12.112.073 11.407.993,30 94,2

851 Ochrona zdrowia 120.000 73.558 193.558 191.724,64 99,1

852 Pomoc społeczna 1.517.105 46.814,04 1.563.919,04 1.517.525,44 97,0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

13.000 - 13.000 13.000 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300.700 74.546 375.246 349.574,76 93,2

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
rodowiska 

3.250.200 1.345.880 1.904.320 1.700.693,94 89,3

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 482.000 58.890 540.890 529.097,66 97,8

926 Kultura fizyczna i sport 993.900 1.510 995.410 850.901,15 85,5

RAZEM 23.400.000 443.245,05 22.956.754,95 21.180.195,27 92,3
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W ujciu ogólnym realizacja wydatków przedstawia si nastpujco: 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
na 31.12.2009 r. 

Wykonanie 
za 2009 rok 

% 
wykonania 

A. Wydatki ogółem 22.956.755 21.180.195 92,3

1. Wydatki biece 

   w tym: 

- zadania własne 

- zadania zlecone 

- rezerwa budetowa 

14.918.755

13.909.850

815.905

193.000

14.081.852

13.277.262

804.590

- 

94,4

95,5

98,6

- 

2. Wydatki inwestycyjne 8.038.000 7.098.343 88,3

W strukturze poniesionych wydatków 66,5% stanowi wydatki biece, 33,5% wydatki inwestycyjne. 

Na biece utrzymanie jednostek i wykonywanie zada własnych wydatkowano w 2009 roku 13.277.262,- zł,

na zadania zlecone wydatkowano 804.590,- zł, natomiast wydatki poniesione na inwestycje to kwota          

7.098.343,- zł. 

Z powyszego zestawienia wynika, e plan wydatków nie został zrealizowany w 100,0%. Pozostała nie 

wykorzystana kwota w wysokoci 1.776.560,- zł w tym 939.657,- zł. dotyczy wydatków inwestycyjnych,              

a  836.903,- zł. wydatków biecych. 

Ponisze zestawienie przedstawia pozostałoci niewykonania planu w nastpujcych działach budetu Gminy. 

Dział Nazwa 
Kwota niewykonanego planu 

wydatków 

010 Rolnictwo i łowiectwo 685,00 

020 Lenictwo 40,00 

600 Transport i łczno 311.007,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 448,00 

710 Działalno usługowa 2.296,00 

750 Administracja publiczna 109.952,00 

754 Bezpieczestwo publiczne 21.169,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki 

zwizane z ich poborem   

58,00 

758 Róne rozliczenia 193.000,00 
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801 Owiata i wychowanie 704.080,00 

851 Ochrona zdrowia 1.833,00 

852 Pomoc społeczna 46.394,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.671,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 203.626,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   11.792,00 

926 Kultura fizyczna i sport 144.509,00 

RAZEM 1.776.560,00 

Poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej stanowi kwot  804.561,- zł..  

rodki przekazane z budetu pastwa na realizacj zada zleconych a nie wykorzystane w pełnej wysokoci 

stanow kwot 11.344,- zł, dotyczc Orodka Pomocy Społecznej, w szczególnoci  wiadcze rodzinnych              

i alimentacyjnych. 

W/w kwota została zwrócona do UW w Katowicach. 

Poniesione wydatki z dotacji na zadania własne z budetu pastwa stanowi kwot 134.798.,- zł..  

rodki przekazane z budetu pastwa na w/w zadanie  a nie wykorzystane w pełnej wysokoci stanowi kwot

5.369,- zł, i dotyczc Gminnego Zespołu Placówek Owiatowych,  tj. zwrotu rodków na pomoc materialn

dla uczniów – stypendia w wysokoci 4.050,- zł, oraz  Orodka Pomocy Społecznej w wysokoci 1.319,- zł. 

W/w kwota została zwrócona do UW w Katowicach 

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2009 roku wydatkowano kwot  7.593.173 zł. z tego na: 

wynagrodzenia osobowe kwot  5.765.973,- zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwot  

407.952,- zł., umowy zlecenia kwot  305.928,- zł., oraz na pochodne tj. składki  ZUS i F.P. wydatkowano 

kwot    1.113.320,- zł.    
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Przedstawienie wynagrodze wraz z pochodnymi za 2009 roku 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

750                                          Administracja publiczna 2.063.150 141.574 1.921.576 1.909.216 99,4

75011 Urzdy wojewódzkie 30.300 3.426 33.726 33.726 100,0

  Wynagrodzenia osób 24.900 3.900 28.800 28.800 100,0

  ZUS, FP 5.400 474 4.926 4.926 100,0

75023 Urzdy gmin 2.032.850 145.000 1.887.850 1.875.490 99,3

  Wynagrodzenia osób 1.566.000 115.000 1.451.000 1.444.732 99,6

  13 pensja 115.000 - 115.000 112.151 97,5

  ZUS, FP 291.000 30.000 261.000 258.063 98,9

  Umowy zlecenia 60.850 - 60.850 60.544 99,5

751 
Urzdy naczelnych organów władzy 
pastwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sdownictwa 

1.500 3.040 4.540 4.539 100,0

75101 Urzdy naczelnych  organów władzy 
pastwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.500 - 1.500 1.500 100,0

Wynagrodzenia osób 1.250 - 1.250 1.250 100,0

ZUS, FP 250 - 250 250 100,0

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 3.040 3.040 3.039 100,0

Umowy zlecenia - 2.707 2.707 2.706 100,0

ZUS, FP - 333 333 333 100,0

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 
przeciwpoarowa 

- 500 500 500 100,0

75414 Obrona cywilna - 500 500 500 100,0

Umowy zlecenia - 500 500 500 100,0

801 Owiata i wychowanie 4.584.450 12.297 4.596.747 4.398.299 95,7

80101 Szkoły podstawowe 2.290.900 6.975 2.283.925 2.165.310 94,8

Wynagrodzenia osób 1.762.100 6.000 1.756.100 1.673.795 95,3

13 pensja 126.300 - 126.300 125.947 99,7

ZUS, FP 360.300 - 360.300 330.750 91,8

Umowy zlecenia 42.200 975 41.225 34.818 84,5

80103 Przedszkola przy szkołach 
podstawowych 96.650 2.900 99.550 93.810 94,2

Wynagrodzenia osób 76.550 3.500 80.050 75.124 93,6

13 pensja 4.300 - 4.300 4.222 98,2

ZUS, FP 15.800 600 15.200 14.464 95,2
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80104 Przedszkola 555.400 7.000 562.400 537.283 95,5

Wynagrodzenia osób 437.600 7.000 444.600 429.691 96,7

13 pensja 28.150 - 28.150 26.372 93,7

ZUS, FP 89.650 - 89.650 81.220 90,6

80110 Gimnazjum 1.268.400 18.050 1.286.450 1.249.510 97,1

Wynagrodzenia osób 978.400 - 978.400 960.827 98,2

13 pensja 63.400 - 63.400 63.388 100,0

ZUS, FP 201.000 4.000 205.000 192.314 93,8

Umowy zlecenia 25.600 14.050 39.650 32.981 83,2

80113 Dowoenie uczniów do szkól 22.000 12.774 9.226 9.225 100,0

Umowy zlecenia 20.000 11.336 8.664 8.664 100,0

ZUS, FP 2.000 1.438 562 561 99,9

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – 
administracyjnej szkół 202.700 3.700 206.400 202.670 98,2

Wynagrodzenia osób 157.200 - 157.200 155.244 98,8

13 pensja 11.800 - 11.800 11.757 99,6

ZUS, FP 31.200 - 31.200 29.652 95,0

Umowy zlecenia 2.500 3.700 6.200 6.017 97,1

80148 Stołówki szkolne 148.400 - 148.400 140.095 94,4

Wynagrodzenia osób 116.200 - 116.200 111.301 95,8

13 pensja 8.800 - 8.800 8.742 99,3

ZUS, FP 23.400 - 23.400 20.052 85,7

80195 Pozostała działalno - 396 396 396 100,0

Umowy zlecenia - 396 396 396 100,0

851 Ochrona zdrowia 10.400 18.151 28.551 28.100 98,4

85153 Zwalczanie narkomanii 600 150 750 650 86,7

  Umowy zlecenia 500 150 650 650 100,0

  ZUS, FP 100 - 100 - -

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.800 3.300 13.100 12.859 98,2

  Umowy zlecenia 9.200 3.700 12.900 12.859 99,7

  ZUS, FP 600 400 200 - -

85195 Pozostała działalno - 14.701 14.701 14.591 99,3

  Umowy zlecenia - 13.689 13.689 13.580 99,2

  ZUS, FP - 1.012 1.012 1.011 100,0

852 Pomoc społeczna 302.500 75.216 377.716 375.863 99,5

85212 
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z 
fund. alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczeni emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

64.500 - 64.500 62.817 97,4

  Wynagrodzenia osób 49.534 1.500 48.034 48.034 100,0

  13 pensja 2.000 - 2.000 1.992 99,6

  ZUS, FP 12.966 1.500 14.466 12.791 88,4
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85219 Orodki pomocy społecznej 238.000 2.000 236.000 235.830 99,9

  Wynagrodzenia osób 192.003 2.000 190.003 189.833 99,9

  13 pensja 10.900 - 10.900 10.900 100,0

  ZUS, FP 35.097 - 35.097 35.097 100,0

85295 Pozostała działalno - 77.216 77.216 77.216 100,0

  Wynagrodzenia osób - 44.095 44.095 44.095 100,0

  13 pensja - 1.495 1.495 1.495 100,0

  Umowy zlecenia - 22.868 22.868 22.868 100,0

  ZUS, FP - 8.758 8.758 8.758 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144.600 31.930 176.530 170.172 96,4

85401 wietlice szkolne 135.200 32.500 167.700 161.651 96,4

  Wynagrodzenia osób 101.350 19.550 120.900 118.172 97,4

  13 pensja 8.900 - 8.900 8.781 98,7

  ZUS, FP 24.950 1.550 26.500 23.961 90,4

  Umowy zlecenia - 11.400 11.400 10.737 94,2

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej 

9.400 570 8.830 8.521 96,5

  Umowy zlecenia 9.200 790 8.410 8.105 96,4

  ZUS, FP 200 220 420 416 99,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
rodowiska

630.000 20.400 650.400 649.737 99,9

90017 Zakłady gospod. komunalnej 630.000 20.400 650.400 649.737 99,9

  Wynagrodzenia osób 470.000 15.500 485.500 485.075 99,9

  13 pensja 40.000 7.750 32.250 32.205 99,9

  ZUS, FP 95.000 3.250 98.250 98.103 99,9

  Umowy zlecenia 25.000 9.400 34.400 34.354 99,9

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

38.800 9.380 48.180 46.284 96,1

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38.800 9.380 48.180 46.284 96,1

Umowy zlecenia 37.000 10.380 47.380 45.714 96,5

ZUS, FP 1.800 1.000 800 570 71,3

926 Kultura fizyczna i sport 10.600 700 11.300 10.464 92,6

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

10.600 700 11.300 10.464 92,6

  Umowy zlecenia 9.600 1.500 11.100 10.435 94,0

  ZUS , FP 1.000 800 200 29 14,5

RAZEM  DZIAŁY 7.786.000 30.040 7.816.040 7.593.173 97,1

Wynagrodzenia osobowe 5.933.087 30.955 5.902.132 5.765.973 97,7

13 pensja 419.550 6.255 413.295 407.952 98,7

ZUS, FP 1.191.713 14.089 1.177.624 1.113.320 94,5w tym:

Umowy zlecenia 241.650 81.339 322.989 305.928 94,7
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VI. Zadania realizowane z udziałem rodków pochodzcych z budetu UE i innych bezzwrotnych 

rodków zagranicznych 

Dział Rozdział Nazwa Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

801 Owiata i wychowanie 177.297 139.634 78,8

80101 Szkoły podstawowe 18.683 18.588 99,5

80110 Gimnazja 158.614 121.046 76,3

851 Ochrona zdrowia 52.352 51.927 99,2

85195 Pozostała działalno 52.352 51.927 99,2

852 Pomoc społeczna 137.966 137.966 100,0

85295 Pozostała działalno 137.966 137.966 100,0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.769 28.409 92,3
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.769 28.409 92,3

Razem 398.384 357.936 89,8

Realizacj wydatków w poszczególnych działach z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania przedstawia 

załcznik Nr 1 
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VII. Wydatki inwestycyjne 

Plan wydatków inwestycyjnych w budecie Gminy Marklowice na 2009 rok stanowi kwot 8.038.000- zł. 

Wysoko zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2009 roku to kwota 7.098.343,- zł. 

Poniej przedstawiona jest informacja z realizacji zada inwestycyjnych zrealizowanych w 2009 r. 

Lp. Wydatki inwestycyjne  2009  rok Kwota inwestycji 

1 Budowa – Przedszkola 4.499.236

2 Modernizacja boisk przy SP – 2  i   SP - 3 635.612

3 Przebudowa - ul. Krakusa                                       144.273

4 Przebudowa – bocznej ul. Mokrej                            257.234

5 Przebudowa - ul. Jabłoniowej i Rolniczej                             670.655

6 Projekt chodnika ul. Bławatkowa 32.940

7 Rozbudowa Gminnego Orodka Sportu 18.983

8 Adaptacja piwnicy SP – 1 na szatni 114.930

9 Zamontowanie barierek chodnikowych Tropikalna Wyspa 7.046

10 Projekt monitoringu Tropikalna Wyspa 12.200

11 Koncepcja architektoniczna – przebudowa  SP2                                     5.000

12 Uzupełnienie owietlenia ul. Widokowa 16.533

13 Owietlenie łcznika ul. Goplany – Porzeczkowa 19.139

14 Owietlenie ul. Zielonej i rodkowej 86.200

15 Uzupełnienie owietlenia ulic 17.440

16 Dofinansowanie zatoki autobusowej ul. Szymanowskiego 40.000

17 Opłata za wycink drzew Tropikalna Wyspa 63.095

18 Zakup programu MAPINFO 10.370

19 Zakup 2 szt. Defibrylatorów 16.101

20 Zakup serwera plików QNAP 4.998

21 Współfinansowanie inwestycji Karkoszka II                               91.835

22 Zestaw do aeracji 24.057

23 Budowa studni na GCR 16.909

24 Zakup cignika 165.575

25 Nawadnianie boiska 23.379

26 Zamontowanie zamku dla dzieci 6.834

27 Mobilny zestaw interaktywny, centrala telefoniczna 37.500

28 Zakup organ, tablicy multimedialnej, wykonanie klimatyzacji 60.269

RAZEM 7.098.343
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VIII.  Dotacja dla  Instytucji  Kultury 

W formie działalnoci instytucji kultury w gminie prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna. 
Dotacja na działalno biblioteki w 2009 roku wyniosła : 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

921                                       Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

165.000 165.000 158.451 96,0

92116 Biblioteki 165.000 165.000 158.451 96,0

Koszty działalnoci biecej Biblioteki za 2009 rok wyniosły  159.184,- zł. co stanowi 96,5 % planu 
rocznego.  

Dochody własne Biblioteki za 2009 rok wyniosły  - 1.323,29 zł. 

W kosztach działalnoci biecej Biblioteki za 2009 rok,  wynagrodzenia i pochodne wyniosły  104.327,- zł. 
co stanowi 65,5 % kosztów całkowitych. 

Na zakup ksiek przeznaczono 25.536,- zł.  co stanowi 16,1 % kosztów całkowitych. 

Koszty zakupu akcesoriów komputerowych i programów wynosz 10.040,-zł. co stanowi 6,3 % kosztów.    

Pozostałe koszty Biblioteki wynosz  19.281,- zł. co stanowi 12,1 % kosztów całkowitych. 
Stan nalenoci na dzie 01.01. 2009 roku wynosił  733,- zł. 
Stan nalenoci na dzie 31.12. 2009 roku wynosi  1.323 zł. 

Stan zobowiza według tytułów dłunych na dzie 31.12.2009 rok wynosi  0 zł 

IX. Dotacje dla organizacji pozarzdowych. 

Na dotacje celowe dla organizacji pozarzdowych wykonujcych zadnia na rzecz gminy w 2009 roku 
wydatkowano : 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

921                            Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

24.000 6.500 17.500 17.500 100,0

92105 Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 

24.000 6.500 17.500 17.500 100,0

926                                       Kultura fizyczna i sport 160.000 23.000 183.000 183.000 100,0

 92605 Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 160.000 23.000 183.000 183.000 100,0

RAZEM 184.000 16.500 200.500 200.500 100,0
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X. Dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego 

Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku 
wydatkowano : 

Dzia
ł Rozdział Nazwa 

Plan 
pocztkowy 

na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000 1.000 1.000 100,0

01095 Pozostała działalno 1.000 1.000 1.000 100,0

750 Administracja publiczna 6.000 6.000 6.000 100,0

75023 Urzdy gmin 6.000 6.000 6.000 100,0

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 
przeciwpoarowa 

53.500 36.908 16.592

75416 Stra miejska 53.500 36.908 16.592

801 Owiata i wychowanie 10.500 1.668 8.832 8.831 100,0

80104 Przedszkola 3.500 1.732 5.232 5.231 100,0

81046 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

7.000 3.400 3.600 3.600 100,0

RAZEM 64.000 31.576 31.424 15.831 50,4

Dotacja na inwestycje 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

600 Transport i łczno 40.000 40.000 40.000 100,0

60014 Drogi publiczne powiatowe  40.000 40.000 40.000 40.000

XI. Zwrot dotacji wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokoci 

Dział Rozdział Nazwa 
Plan 

pocztkowy 
na 2009 

Zmiany w 
cigu roku 

2009 

Plan na 
31.12.2009 

Wykonanie 
za 2009 

% 
wyk. 

852 Pomoc społeczna 5.000 5.000 332 6,6

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia        
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczeni emerytalne            
i rentowe z ubezpieczenia społeczne 5.000 45 4.955 288 5,8

85295 Pozostała działalno  45 45 44 97,8
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XII.  Gospodarka pozabudetowa 

Działalno pozabudetowa prowadzona w naszej gminie w 2009 roku dotyczy Gminnego Funduszu Ochrony 

rodowiska i rodków dochodów własnych.  

W 2009 roku na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z Urzdu 

Marszałkowskiego  Województwa lskiego w Katowicach wpłynła kwota 12.392,33 zł., odsetki bankowe        

w kwocie 5.193,69 zł.,  oraz rodki z Starostwa Powiatowego na utylizacj azbestu w kwocie 4.501,35 zł., co 

razem daje kwot  22.087,37 zł.  

W 2009 roku udzielono dopłat do utylizacji azbestu w kwocie 9.502,73 zł., dopłat dla mieszkaców gminy 

zwizane z dofinansowaniem ogrzewania  proekologicznego w kwocie 66.993,00 zł., opłacono szkolenie dot. 

Ochrony rodowiska w kwocie 1.026,10 zł., co daje razem kwot  77.521,83 zł. 

Saldo na dzie 1.01.2009 roku wynosiło  152.195,58 zł. 

Nalenoci na dzie 1.01. 2009 roku wynosz  63.894,75 zł 

Nalenoci na dzie 31.12. 2009 roku wynosz  0,00 zł. 

Zobowizania na dzie 1.01.2009 roku wynosz  2.000,- zł.  

Zobowizania na dzie 31.12.2009 roku wynosz  0,00,- zł.  

Na 31.12.2009 na rachunku bankowym znajduje si  158.655,87 zł. 

Przychody i rozchody funduszu celowego zawiera załcznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

W 2009 roku na rachunek rodka dochodów własnych w Gimnazjum wpłynła kwota 7.506,41 zł.,                         

a wydatkowano kwot 7.500,- zł. 

Saldo na dzie 01.01. 2009 roku wynosiło 34,69 zł. 

Saldo na dzie 31.12. 2009 roku wynosi    41,10 zł. 

  

W 2009 roku na rachunek rodka dochodów własnych w Przedszkolu Publicznym nie wpłynła adna kwota.  

Saldo na dzie 01.01.2009  roku wynosiło 0,00 zł. 

Saldo na dzie 31.12.2009 roku wynosi     0,00 zł. 

Przychody i rozchody rodków własnych zawiera załcznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania 
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XIII.  Stan nalenoci 

Stan nalenoci Gminy na dzie 31.12. 2009 rok wynosi 15.355.557,47 zł z tego  

Depozyty   wynosz          12.738.637,72 zł.  

Nalenoci wymagalne wynosz    1.471.876,47 zł. 

Pozostałe nalenoci    wynosz   1.145.043,28 zł. 

XIV. Stan zobowiza

Stan zobowiza Gminy według tytułów dłunych na dzie 31.12.2009 rok wynosi  0 zł.

Załcznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Marklowice
z wykonania budetu
za  2009 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo 30 418,91 29 734,35 97,75

Izby rolnicze 3 000,00 2 361,68 78,72

-      udziały z tytułu podatku rolnego 2 361,68

Pozostała działalno 27 418,91 27 372,67 99,83

-      zwrot akcyzy dla rolników 12 763,63

-      dotacja na Doynki powiatowe - Lubomia 1 000,00

-      powoenie bryczkami, wykonanie kufli doynkowych, pieczenie

        chleba, usługa gastronomiczna - Doynki 8 109,00

-      nagrody Doynki 5 244,76

-      artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 255,28

020 Lenictwo 5 000,00 4 960,00 99,20

Gospodarka lena 5 000,00 4 960,00 99,20

-      sadzonki drzew 4 960,00

600 Transport i łczno 1 902 250,00 1 591 243,45 83,65

Lokalny transport zbiorowy 234 400,00 234 359,57 99,98

-      wpłaty -  komunikacja zbiorowa 234 359,57

Drogi publiczne wojewódzkie 40 000,00 40 000,00 100,00

-      pomoc finansowa zatoka Szymanowskiego 40 000,00

Drogi publiczne gminne 1 627 850,00 1 316 883,88 80,90

-      zakup znaków drogowych, materiałów budowlanych 7 475,31

-      naprawy i remonty dróg gminnych 162 892,59

-      wykonanie wzmocnienia pobocza, bariery przy SP 3, nawierzchni 

        asfaltowej ul. Jankowicka oraz placu nawrotowego ul. Gajowa 37 969,70

-      oznakowanie ulic 3 444,01

-      inwestycje 1 105 102,27

700 Gospodarka mieszkaniowa 70 700,00 70 252,04 99,37

Gospodarka gruntami i nieruchomociami 70 700,00 70 252,04 99,37

-      wykup gruntu 3 879,00

-      energia elektryczna plac centralny 2 123,61

-      opłaty notarialne, sdowe, wypisy z KW 13 435,60

-      wyceny, operaty 4 836,69

-      opłaty roczne za wył. gruntów z produkcji rolnej, uyt. wieczyste 38 144,25

-      czynsz za lokal socjalny 3 656,58

-      czynsz za korzystanie z gruntów PGL 902,80

Dział Rozdział

01030

01095

02001

Nazwa
Plan po 

zmianach na 
31.12.2009

Wykonanie za 
2009 roku

% 
wykonania

60004

60016

60014

70005
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-      usunicie awarii przepompowni cieków 999,81

-      opłata za umieszczenie urzdzenia w pasie drogowym ZDW 187,50

-      ogłoszenia o przetargach 2 086,20

710 Działalno usługowa 92 700,00 90 403,82 97,52

Plany zagospodarowania przestrzennego 54 400,00 54 300,07 99,82

-      studium uwarunkowa 43 742,19

-      projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia 10 387,08

-      opinia urbanistyczna o przebiegu wodocigu 170,80

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 37 400,00 35 224,45 94,18

-      podziały geodezyjne działek, mapy 35 224,45

Cmentarze 900,00 879,30 97,70

-        zakup kwiatów, zniczy pod pomnik 879,30

750 Administracja publiczna 2 859 227,00 2 749 275,42 96,15

Urzdy Wojewódzkie 39 052,00 39 052,00 100,00

-        wynagrodzenie – prace zlecone 28 800,00

-        pochodne od wynagrodze 4 926,00

-        zestaw komputerowy 2 699,00

-        artykuły biurowe 827,00

-        paliwo do samochodu słubowego 500,00

-        nadzór autorski - program Mieszkacy 700,00

-        materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 600,00

Rady Gmin 150 400,00 149 525,82 99,42

-        diety 149 181,00

-        szkolenia 120,00

-        podróe słubowe 224,82

Urzdy Gmin 2 542 775,00 2 466 037,56 96,98

-        dotacja USC Wodzisław laski 6 000,00

-        ekwiwalent za uywanie i pranie odziey roboczej 4 158,25

-        rodki BHP, woda, ubrania robocze, okulary 2 576,46

-        wynagrodzenia 1 444 732,32

-        13 – tka 112 150,58

-        składka ZUS 221 902,84

-        składka FP 36 159,93

-        składka PFRON 33 013,00

-        umowy zlecenia, o dzieło 60 544,16

-        materiały biurowe 10 988,13

-        prasa, ksiki, dzienniki urzdowe 17 256,27

-        artykuły gospodarcze, rodki czystoci 11 392,46

-        wyposaenie (komputer, niszczarka, kamera, drukarka, aparat. ) 26 610,43

-        paliwo samochód słubowy 3 427,62

-        kwiaty 2 392,00

-        artykuły spoywcze, poczstunek 13 641,25

71035

71004

71013

75011

75023

75022

24
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-        artykuły i usługi dotyczce samochodu słubowego 4 337,26

-        róne (bben do urzdzenia faksujcego, okładki, płyty MDF) 3 874,08

-        woda do dystrybutora GCI, lustro 360,90

-        energia elektryczna UG 30 596,93

-        woda UG 1 840,52

-        energia cieplna UG 36 817,81

-        gaz budynek komunlany 6 709,43

-        energia elektryczna budynek komunalny, owietlenie zew. 5 924,80

-        woda budynek komunalny 872,10

-        naprawa,  konserwacja ksero 5 592,59

-        serwis centrali konserwacyjnej, zegara, sygnalizacji ppo. 7 395,63

-        naprawy, remonty  UG (remont dachu UG, owietlenia, muru) 31 744,39

-        konserwacja instalacji alarmowej, dwigu platformowego GCI 16 867,76

-        badania specjalistyczne 1 599,00

-        obsługa bankowa 6 774,32

-        doradztwo BHP 6 148,80

-        monitorowanie systemu alarmowego UG 5 050,80

-        dozór techniczny – wymiennikownia ciepła 5 972,25

-        wywóz nieczystoci, odpr. cieków, dzierawa pojem. 4 164,58

-        kontrola przewodów kominowych 3 323,28

-        zakup i monta rolet 2 156,01

-        wykonanie usztywnionych okładek z nadrukiem herbu Gminy 2 421,85

-        wykonanie zadaszenia 854,00

-        wykonanie pieczci, tablic, szafki, grawertonów, inne 5 589,96

-        instalacja, konfiguracja, obsługa modułów e-urzd, serwer wirtualny 4 482,13

-        wykonanie podpisu elektronicznego 428,22

-        usługi stolarskie 732,00

-        wykonanie i monta kotar plandekowych 1 769,00

-        mycie przeszkle UG, GCI 963,80

-        kontrola instalacji elektrycznej GCI 3 050,00

-        wykonanie kart witecznych , druków formularzy przelewowych 1 259,41

-        opłata abonamentu RTV 477,70

-        monitoring wewntrznej kanalizacji sanitarnej 1 281,00

-        opłata abonamentu rocznego LEX 6 563,60

-       koszty komornicze 215,13

-        znaczki pocztowe 14 500,00

-        nadzór autorski (Rekord, Tensoft, As Point) 21 367,32

-        monitorowanie budynek GCI, odp. cieków, przegld kotła 4 997,85

-        dostp do sieci internet 3 528,51

-        karty telefoniczne do komórek, rozmowy komórkowe 9 758,58

-        rozmowy telefoniczne UG, GCI 24 449,20

-        tłumaczenia 4 096,26
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-        wykonanie ekspertyz, analiz 855,80

-        delegacje - przejazd własnym samochodem 5 651,92

-        delegacje 919,30

-        ryczałt samochodowy 4 898,19

-        delegacje zagraniczne 3 216,94

-        składka członkowska lski Zwizek Gmin i Powiatów 1 547,70

-        składka członkowska Stow. Gmin Dorzecza Górnej Odry 3 736,60

-        składka członkowska ZGiP Subregionu Zachodni 6 000,00

-        składka członkowska SGG w Polsce 6 000,00

-        ubezpieczenie majtkowe 13 458,00

-        opłaty Urzd Marszałkowski 33,11

-        odpis na ZFS 37 874,82

-        interpretacja Izby Skarbowej 40,00

-        szkolenie pracowników 14 465,38

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 5 886,98

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze, licencje) 22 128,66

-        serwer, dysk, defibrylatory, program Mapinfo 31 469,70

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 127 000,00 94 660,04 74,54

-        opłata za patronat medialny, kołacz, ksiki 5 727,21

-        artykuły promocyjne, ogłoszenia, iluminacje wietlne, poczstunek 59 481,08

-        Kurier Marklowicki 29 451,75

751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sdownictwa 8 401,00 8 399,84 99,99

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1 700,00 1 700,00 100,00

-        wynagrodzenie aktualizacja rejestru wyborców 1 250,00

-        pochodne od wynagrodze 250,00

-        materiały biurowe 200,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 701,00 6 699,84 99,98

-        diety członków OKW 2 970,00

-        składka ZUS, FP 332,78

-        umowy zlecenia, o dzieło 2 706,06

-        artykuły biurowe 88,00

-        delegacje 257,00

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 56,00

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 290,00

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciw poarowa 80 442,00 59 273,68 73,68

Ochotnicze strae poarne 62 350,00 57 841,19 92,77

-       ekwiwalent za działania ratownicze OSP 759,71

-       opał 2 280,87

-       rodki czystoci, ozdoby witeczne 1 893,29

-       paliwo, oleje do samochodu straackiego 1 084,26

-       energia elektryczna 3 723,81

75101

75075

75113

75412
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-       woda 445,52

-       konserwacja instalacji alarmowej, remont pomieszcze 39 857,81

-        badania okresowe 895,00

-       wywóz nieczystoci, dzierawa pojemnika, kontrola inst. elekt. 3 794,13

-       rozmowy telefoniczne 674,79

-       ubezpieczenie budynku, samochodu straackiego 2 432,00

Obrona cywilna 1 500,00 1 432,49 95,50

-        umowy zlecenia, o dzieło 500,00

-        materiały biurowe 478,09

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 454,40

Stra Miejska 16 592,00 0,00 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane  z ich poborem 16 200,00 16 141,78 99,64

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nalenoci budetowych 16 200,00 16 141,78 99,64

-       artykuły biurowe 85,41

-       koszty komornicze 748,37

-       znaczki pocztowe 1 000,00

-       wykonanie operatu szacunkowego 13 908,00

-       opłaty sdowe 400,00

758 Róne rozliczenia 193 000,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i celowe 193 000,00 0,00 0,00

801 Owiata i wychowanie 12 112 073,00 11 407 993,30 94,19

Szkoły podstawowe 4 104 775,00 3 643 039,93 88,75

Urzd Gminy 970 000,00 755 542,05 77,89

-       inwestycje 755 542,05

Szkoła Podstawowa Nr 1 2 314 325,00 2 100 382,69 90,76

-       dodatek czynszowy 17 652,94

-       dodatek wiejski 67 106,12

-       ekwiwalent za odzie 726,90

-       zapomoga zdrowotna 3 231,00

-       wynagrodzenia 1 219 893,44

-       nagroda roczna 91 129,02

-       składka ZUS i FP 241 999,68

-       wpłata na PFRON 7 266,00

-       wynagrodzenie bezosobowe 25 393,00

-       rodki czystoci 7 177,22

-       materiały biurowe 9 729,65

-       prasa, akty prawne 6 470,35

-       artykuły przemysłowe 3 363,98

-       artykuły spoywcze – poczstunek dla dzieci 514,54

-       wyposaenie (meble,sprzt komp,ekran,kosiarka,skaner, telewizor) 48 340,30

80101

75414

75416

75818

75647
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-       wyposaenie kuchni 1 462,05

-       kwiaty 602,97

-       zakup ganic, czci do kserokopiarki 726,41

-       materiały dekoracyjne 2 121,24

-       paliwo 55,42

-       komplety sportowe 2 128,17

-       tkaniny 54,75

-       toner do ksera 963,80

-       nagrody dla uczniów 719,80

-       materiały do remontu 832,02

-       lekarstwa 422,60

-       sprzt sportowy 3 800,00

-       odzie ochronna 310,00

-       rekwizyty do pasowania na ucznia 489,95

-       maszty 5 856,00

-       pomoce dydaktyczne 17 333,27

-       energia elektryczna 28 377,51

-       gaz 495,40

-       woda 4 000,06

-       energia cieplna 19 245,93

-       remont instalacji telefonicznej, komputerowej, sys. alarm 1 040,70

-       roboty tynkarskie, malarskie 3 321,27

-       naprawa ksera, maszyny do pisania 1 238,30

-       prace remontowe na dachu 305,00

-       adaptacja pomieszcze 14 937,24

-       remont wiaty stranika 732,00

-       naprawa parkietu 3 891,80

-       remont pomieszczenia prysznicowego 2 960,10

-       badania lekarskie 1 470,00

-       wywóz nieczystoci 3 821,64

-       monitorowanie obiektu 1 864,02

-       opłata za wejcie na basen 14 310,00

-       przejazd dzieci na olimpiady, konkursy 2 379,61

-       abonament radiowo – telewizyjny 197,05

-       przegld kserokopiarki 366,00

-       prowizje bankowe 945,48

-       opłata pocztowa 1 722,32

-       usługa informatyczna 1 622,00

-       rozbudowa sieci internetowej, teletechnicznej 4 266,34

-       nadzór techniczny i kontrola urzdze wymiennikowi 7 399,20

-         przeprowadzenie kontroli sanitarnej 70,00

-       przegld instalacji gazowej, p. po. 2 024,74
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-       usługi poligraficzne, fotograficzne 2 326,40

-       czyszczenie kanalizacji, usługi CO 639,20

-       dezynfekcja,  deratyzacja 240,00

-         opłata za prowadzenie PKZP 1 200,00

-         usługi gastronomiczne 3 100,00

-         legalizacja licznika 268,41

-       opracowanie planu ewakuacji 1 098,00

-       usługi kominiarskie 641,72

-       usługi stolarskie, inne 5 057,70

-       wykonanie pomiarów elektrycznych 8 105,63

-       dostp do serwisu 349,99

-       opracowanie koncepcji przejcia 4 514,00

-       projekcja przyrodnicza 300,00

-       usługi telefonii komórkowej 765,15

-       usługi telekomunikacyjne 3 836,78

-       delegacje 4 001,51

-       składki członkowskie SZS 60,00

-       ubezpieczenie budynku, sprztu 2 086,00

-       odpis na ZFS 81 415,00

-       podatek od nieruchomoci 107,00

-       szkolenia 2 414,00

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 3 092,29

-       tusze, tonery 1 495,81

-       akcesoria komputerowe 1 346,83

-       programy i licencje 4 956,71

-       realizacja programu Socrates COMENIOUS 18 588,30

-       mobilny zestaw interaktywny, centrala telefoniczna 37 499,96

Szkoła Podstawowa Nr 2 405 700,00 389 604,44 96,03

-       dodatek mieszkaniowy 2 530,34

-       dodatek wiejski 9 120,00

-       ekwiwalent za odzie 150,20

-       wynagrodzenia 218 369,46

-       nagroda roczna 17 424,94

-       składka ZUS i FP 43 517,48

-       wynagrodzenie bezosobowe 6 100,00

-       rodki czystoci 2 797,93

-       materiały biurowe 969,71

-       prasa, akty prawne 1 517,34

-       artykuły przemysłowe, dekoracyjne 2 749,42

-       lekarstwa 148,20

-       wyposaenie (keyboard, wykładzina, meble, komputer) 9 779,38

-       paliwo do kosiarki 148,83
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-       kwiaty 196,00

-       tkaniny na stroje 1 152,22

-       pomoce dydaktyczne 3 100,00

-       energia elektryczna 6 956,75

-       gaz 11 475,40

-       woda 485,75

-       roboty malarskie, wykonanie wentylacji, wymiana okien 13 676,40

-       naprawa monitoringu 4 009,71

-       naprawa kotła CO 1 108,98

-       remont kanalizacji 204,00

-       usługi zdrowotne 40,00

-       wywóz nieczystoci 1 026,42

-       opłata za wejcie na basen 2 585,00

-       abonament radiowo – telewizyjny 197,05

-       prowizje bankowe 305,53

-       opłata pocztowa, transportowa 149,53

-       nadzór techniczny i kontrola urzdze kotłowni gazowej 3 780,00

-           kontrola stanu technicznego szkoły 610,00

-       przejazd dzieci na olimpiady, konkursy 74,90

-       rozbudowa sieci teletechnicznej 596,54

-       opłata PKZP 194,00

-       usługi kominiarskie, inne 255,21

-       rejestracja i utrzymanie domeny 122,00

-       usługi stolarskie 915,00

-       usługi telefonii komórkowej 594,22

-       usługi telekomunikacyjne 1 658,86

-       delegacje 364,21

-       ubezpieczenie majtkowe 692,00

-       odpis na ZFS 12 827,46

-       szkolenia 430,00

-       tusze, tonery 796,49

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 998,08

-       programy i licencje 2 703,50

Szkoła Podstawowa Nr 3 414 750,00 397 510,75 95,84

-       dodatek mieszkaniowy 9 120,00

-       dodatek wiejski 3 274,80

-       ekwiwalent za odzie 211,94

-       wynagrodzenia 235 531,69

-       nagroda roczna 17 393,25

-       składka ZUS i FP 45 233,12

-       wynagrodzenie bezosobowe 3 325,00

-       rodki czystoci 1 687,84
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-       materiały biurowe 1 138,66

-       prasa, akty prawne 1 122,69

-       artykuły przemysłowe, dekoracyjne 1 095,49

-       wyposaenie szatni, stoły, krzesła, dywany 4 597,75

-       lekarstwa 68,19

-       paliwo do kosiarki 220,26

-       opał 8 437,76

-       pomoce dydaktyczne 1 510,20

-       energia elektryczna 4 919,61

-       woda 424,66

-       remont instalacji elektrycznej 1 403,00

-       naprawa kanalizacji 1 191,94

-       remont pomieszcze 26 975,38

-       usługi zdrowotne 499,00

-       wywóz nieczystoci 765,05

-       opłata za wejcie na basen 3 240,00

-       abonament radiowo – telewizyjny 197,05

-       przegld kserokopiarki 488,00

-       prowizje bankowe, opłata pocztowa 499,10

-       transport opału 470,00

-           kontrola stanu technicznego szkoły 488,00

-       usługa informatyczna 735,87

-       opłata PKZP 192,00

-       usługi kanalizacyjno - hydrauliczne 488,00

-       usługi kominiarskie 179,21

-       przegld kosiarki 61,00

-       internet 438,80

-       usługi telefonii komórkowej 192,96

-       usługi telekomunikacyjne 1 124,67

-       ubezpieczenie majtkowe 687,00

-       delegacje 100,00

-       odpis na ZFS 16 606,86

-       tusze 523,52

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 284,85

-       programy i licencje 366,58

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 119 200,00 112 267,68 94,18

Szkoła Podstawowa Nr 2 70 800,00 68 387,92 96,59

-       dodatek mieszkaniowy 258,76

-       dodatek wiejski 2 743,20

-       wynagrodzenia 47 191,82

-       nagroda roczna 2 398,75

-       składka ZUS i FP 9 114,61
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-       materiały biurowe, artykuły przemysłowe 133,65

-       prasa, akty prawne 135,70

-       wyposaenie (meble, gry) 2 699,58

-       pomoce dydaktyczne 700,00

-       przewóz dzieci 69,55

-       odpis na ZFS 2 395,65

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 149,75

-       akcesoria komputerowe 396,90

Szkoła Podstawowa Nr 3 48 400,00 43 879,76 90,66

-       dodatek mieszkaniowy 1 062,04

-       dodatek wiejski 2 918,80

-       wynagrodzenia 27 932,29

-       nagroda roczna 1 822,79

-       składka ZUS i FP 5 349,87

-       wyposaenie (krzesła) 955,00

-       prasa, akty prawne 15,00

-       pomoce dydaktyczne 637,76

-       odpis na ZFS 3 186,21

Przedszkola 5 261 832,00 5 215 499,75 99,12

-       dotacja przedszkole niepubliczne, integracyjne 5 231,20

-       inwestycje - budowa nowego Przedszkola 4 499 235,53

-       dodatek mieszkaniowy 6 355,53

-       dodatek wiejski 20 665,21

-       ekwiwalent za odzie 871,72

-       zapomoga zdrowotna 400,00

-       wynagrodzenia 429 690,64

-       nagroda roczna 26 372,28

-       składka ZUS i FP 81 219,60

-       materiały biurowe 2 148,93

-       prasa, akty prawne 3 224,75

-       artykuły przemysłowe 1 430,75

-       rodki czystoci 2 298,47

-       wyposaenie (szafki, aparat, meble, sprzt multimedialny) 4 294,52

-       paliwo do kosiarki 223,21

-       materiały do remontu 454,90

-       materiały dekoracyjne 532,31

-       zakup piasku 118,95

-       wyposaenie kuchni 1 615,60

-       zakup ywnoci 25 073,62

-       pomoce dydaktyczne 5 999,46

-       energia elektryczna 11 871,51

-       gaz 10 021,51
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-       woda 2 629,41

-       naprawa ksero 305,00

-       malowanie cian 5 250,00

-       remont piwnic 9 760,00

-       badania lekarskie 109,00

-       wywóz nieczystoci 1 133,62

-       nadzór techniczny kotłowni 2 928,00

-       abonament radiowo – telewizyjny 61,52

-       przegld kserokopiarki, komputera 990,03

-       prowizje bankowe 1 332,51

-       opłata pocztowa, transportowa 688,94

-       obsługa PKZP 192,00

-       drobne usługi 60,00

-       usługi dekarskie, montaowe 769,80

-       zajcia z jzyka angielskiego 7 320,00

-       usługi fotograficzne, poligraficzne 1 913,32

-       dezynfekcja,  deratyzacja 280,00

-       usługi tapicerskie 200,00

-       organizacja imprez 200,00

-       usługi kominiarskie 128,40

-       przegld instalacji gazowej 350,00

-       strojenie pianina 300,00

-       okresowa kontrola budynku 732,00

-       internet 588,00

-       usługi telefonii komórkowej 490,34

-       usługi telekomunikacyjne 1 957,61

-       ubezpieczenie majtkowe 747,00

-       delegacje 1 299,65

-       odpis na ZFS 29 627,87

-       szkolenia 310,00

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 499,82

-       tusze 1 478,26

-       akcesoria komputerowe 103,45

-       programy i licencje 1 414,00

Gimnazja 1 959 020,00 1 824 505,92 93,13

-       dodatek mieszkaniowy 13 923,11

-       dodatek wiejski 53 600,32

-       zapomoga zdrowotna 2 065,00

-       ekwiwalent za odzie 172,20

-       wynagrodzenia 960 826,70

-       nagroda roczna 63 387,93

-       składka ZUS i FP 192 314,16
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-       wpłata na PFRON 4 183,00

-       wynagrodzenie bezosobowe 21 561,00

-       rodki czystoci 4 510,53

-       materiały biurowe 3 196,76

-       prasa, akty prawne 1 659,50

-       artykuły przemysłowe, materiały dekoracyjne 4 205,54

-       materiały dekoracyjne 570,78

-       wyposaenie (aparat fotograficzny, komputery, projektor,wiea) 23 122,69

-       kwiaty 975,80

-       nagrody dla dzieci 537,78

-       odzie robocza 755,12

-       kody kreskowe do biblioteki 530,00

-       ubrania dla zespołu szkolnego 1 146,08

-       toner do ksera 1 206,99

-       materiały do remontu 493,06

-       lekarstwa 378,36

-        artykuły spoywcze, woda 790,87

-       stroje sportowe, sprzt dla druyn 580,00

-       pomoce dydaktyczne 7 003,29

-       energia elektryczna 46 707,66

-       gaz 3 192,29

-       woda 7 685,95

-       energia cieplna 41 519,52

-       naprawa ksera, ekranu, komputera 951,60

-       naprawa, konserwacja windy 2 488,80

-       konserwacja sygnalizatorów p. po. 1 736,06

-       naprawa drzwi, aluzji, klamki 599,55

-       malowanie cian 17 491,13

-       naprawa komputera 1 276,63

-       odpowietrzenie studni kanalizacyjnej 6 661,20

-       tynkowanie 3 858,86

-       naprawa pulpitu 732,00

-       roboty dekarskie 1 900,00

-       naprawa instalacji elektrycznej 915,00

-       remonty ganic 732,00

-       naprawa czujek jonizacyjnych 686,29

-       naprawa mikrofonów, mikroportów 209,84

-       usługi zdrowotne 3 171,00

-       wywóz nieczystoci 3 353,05

-       monitorowanie obiektu 1 464,00

-       opłata za lodowisko 690,00

-       transport ywnoci 2 537,60
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-       przejazd dzieci na olimpiady, konkursy 5 840,05

-       abonament radiowo – telewizyjny 197,05

-       przegld kserokopiarki 518,50

-       prowizje bankowe 2 269,25

-       opłata pocztowa, kurierska 1 100,35

-       usługi poligraficzne, fotograficzne 775,30

-       opłata za wejcie na basen 4 720,00

-       nadzór techniczny i kontrola urzdze wymiennikowi 10 091,25

-       wynajem podnonika 469,70

-       dezynsekcja, deratyzacja 540,00

-       usługa informatyczna 450,00

-       usługi elektryczne 1 444,48

-       monta urzdze 3 388,65

-       opłata za utrzymanie danych na serwerze 110,00

-       kontrola instalacji gazowej 276,70

-       opłata PKZP 816,00

-       legalizacja licznika 378,20

-       wymiana szyb 100,00

-       badanie skutecznoci ochrony przeciwpoarowej 11 821,60

-       przegld windy 305,00

-       przegld systemu alarmowego 1 073,60

-       usługi stolarskie 1 406,05

-       usługi kominiarskie 1 000,40

-       obóz sportowy 4 140,00

-       opłata wpisowa za rozgrywki 132,00

-       jzyk angielski 1 800,00

-       catering 193,40

-       internet 1 020,00

-       usługi telefonii komórkowej 447,92

-       usługi telekomunikacyjne 2 465,37

-       delegacje 732,32

-       ubezpieczenie budynku, sprztu 2 909,00

-       odpis na ZFS 57 853,57

-       podatek od nieruchomoci 299,00

-       szkolenia 310,00

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 761,89

-       tusze, tonery 2 272,00

-       akcesoria komputerowe 1 598,69

-       programy i licencje 2 906,80

-       realizacja projektu POWT 88 480,23

-       realizacja projekty Socrates COMENIOUS 32 565,60

-       inwestycje (organy, pracownia jzykowa, komp., tab. mult, klimat) 60 269,40
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Dowoenie uczniów do szkoły 55 100,00 48 557,58 88,13

-       dowóz dziecka niesłyszcego do Katowic 15 050,62

-       dowóz dziecka niesłyszcego do Raciborza 12 345,56

-       zwrot kosztów dojazdu dzieci do SP 1 2 417,00

-       dowóz dziecka do Orodka w Wodzisławiu lskim 5 747,52

-       dowóz dziecka do Bluszczowa 1 305,60

-       dowóz dziecka do Jastrzbia 1 710,00

-       dowóz dziecka do wierklan 756,00

-       umowy zlecenia 8 664,00

-       składka ZUS 561,28

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 275 150,00 257 553,36 93,60

-       wynagrodzenia 155 243,63

-       nagroda roczna 11 757,44

-       składka ZUS i FP 29 652,16

-       wynagrodzenie bezosobowe 6 017,00

-       materiały biurowe 1 224,79

-       wyposaenie (meble, szafa pancerna, ksero, niszczarka) 5 479,25

-       lekarstwa 125,18

-       prasa, akty prawne 1 395,08

-       rodki czystoci 70,40

-       kwiaty, materiały dekoracyjne 600,00

-       toner do faksu 116,00

-       energia elektryczna 2 691,41

-       woda 313,56

-       energia cieplna 592,22

-       wywóz nieczystoci 129,35

-       prowizje bankowe 1 406,89

-       obsługa PKZP 61,50

-       obsługa BHP 8 784,00

-       umowa ZNP 600,00

-       usługi informatyczne 225,00

-       usługa dostpu do serwisu 2 542,50

-       opłaty pocztowe 405,51

-       opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 875,12

-       usługi telefonii komórkowej 452,70

-       usługi telekomunikacyjne 1 267,57

-       opłata za interpretacj 40,00

-       ubezpieczenie majtkowe 630,00

-       delegacje 2 059,86

-       odpis na ZFS 4 000,15

-       szkolenia 1 915,00

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 1 832,68
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-       tusze, tonery 4 514,34

-       akcesoria komputerowe 314,83

-       programy i licencje 6 218,24

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 400,00 19 428,66 66,08

Urzd Gminy 3 600,00 3 600,00 100,00

-       dotacja Starostwo Powiatowe 3 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 10 400,00 6 675,00 64,18

-       szkolenia pracowników 4 675,00

-       doskonalenie nauczycieli 2 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 2 300,00 1 183,76 51,47

-       szkolenia pracowników 1 183,76

Szkoła Podstawowa Nr 3 2 200,00 639,00 29,05

-       szkolenia pracowników 639,00

Gimnazjum 8 100,00 4 798,90 59,25

-       szkolenia pracowników 2 225,00

-       doskonalenie nauczycieli 2 275,00

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 298,90

Przedszkole 2 800,00 2 532,00 90,43

-       szkolenia pracowników 1 932,00

-       doskonalenie nauczycieli 600,00

Stołówki szkolne 307 200,00 286 744,42 93,34

-       wynagrodzenia 111 300,99

-       nagroda roczna 8 741,67

-       składka ZUS i FP 20 052,06

-       rodki czystoci 3 763,59

-       wyposaenie 3 108,47

-       odzie robocza 426,36

-       materiały do remontu 196,34

-       artykuły biurowe, dekoracyjne 247,03

-       czci zamienne do maszyn kuchennych 157,38

-       ywno 121 752,65

-       malowanie cian 1 030,00

-       naprawa zamraarki, piekarnika, komputera 827,00

-       usługi kurierskie, pocztowe, poligraficzne 187,40

-       transport ywno 7 027,20

-       usługi stolarskie 1 647,00

-       serwis wentylacji 671,00

-       odpis na ZFS 5 020,20

-       delegacje 98,62

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 249,47

-       tusze, tonery 239,99

80146

80148

37

Pozostała działalno 396,00 396,00 100,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 132,00 132,00 100,00

-        umowy o dzieło - komisja egzaminacyjna 132,00

Gimnazjum 264,00 264,00 100,00

-        umowy o dzieło - komisja egzaminacyjna 264,00

851 Ochrona zdrowia 193 558,00 191 724,64 99,05

Programy polityki zdrowotnej 50 000,00 49 618,89 99,24

-        szczepionki, rodki do NZOZ Hipokrates 46 024,26

-        aparat do pomiaru cinienia 520,00

-        bajki terapeutyczne 277,99

-        ogłoszenia, teatrzyki, badanie postaw 2 796,64

Zwalczanie narkomani 3 850,00 3 716,48 96,53

-        umowy zlecenia 650,00

-       kwartalnik Antidotum 300,00

-       ksiki 873,16

-       przewóz osób 1 893,32

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 600,00 82 718,62 98,95

-       nagrody w konkursach 2 981,33

-       umowa zlecenia, o dzieło 12 859,00

-       art. spoywcze, materiały do organizacji imprez, szkole, ferii 7 380,45

-        ksiki 500,00

-       refundacja kosztów za obiady 7 928,40

-       usługi przewozowe dla dzieci, młodziey 6 332,84

-       imprezy rodowiskowe, programy prof. (koncert MEZO) 18 681,20

-       przedstawienia w ramach programu prof., szkolenia 14 263,01

-       ferie zimowe - korzystanie z basenu 320,00

-        rodki Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu Wodzisław 8 000,00

-       badanie, analiza akt, sporzdzanie opinii 2 000,00

-        róne (wykonanie plakietki, pobyt na zielonej szkole, przesyłka) 1 306,25

-        delegacje 115,14

-        opłata skarbowa za złoenie wniosku do Sdu 51,00

Pozostała działalno 56 108,00 55 670,65 99,22

Promocja zdrowia ponad granicami 54 659,77

-        nagrody - rodki własne 109,20

-        nagrody - UE 1 856,40

-        nagrody - BP 218,40

-       umowa zlecenia, o dzieło - rodki własne 679,01

-       umowa zlecenia, o dzieło - UE 11 543,00

-       umowa zlecenia, o dzieło - BP 1 357,99

-        artykuły biurowe, aparat do pomiaru cukru, inne - rodki własne 232,01

-        artykuły biurowe, aparat do pomiaru cukru, inne - UE 3 944,30
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-        artykuły biurowe, aparat do pomiaru cukru, inne - BP 464,03

-       badania specjalistyczne - rodki własne 199,50

-       badania specjalistyczne - UE 3 391,50

-       badania specjalistyczne - BP 399,00

-       wyk. zaprosze, plakatów, tablic, gadetów- rodki własne 1 459,05

-       wyk. zaprosze, plakatów, tablic, gadetów - UE 24 804,26

-       wyk. zaprosze, plakatów, tablic, gadetów - BP 2 918,17

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek - rodki własne 14,20

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek - UE 241,38

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek - BP 28,40

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze) - rodki własne 40,00

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze) - UE 679,97

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze) - BP 80,00

-        składka ZUS, FP 1 010,88

852 Pomoc Społeczna 1 563 919,04 1 517 525,44 97,03

Domy Pomocy Społecznej 35 000,00 32 064,25 91,61

-       pobyt podopiecznych w PDPS 32 064,25

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 878 955,00 856 049,40 97,39

zadania własne 131 123,00 125 669,81 95,84

-       jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – r. własne 66 000,00

-       wynagrodzenie 39 493,00

-       dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 992,25

-       pochodne od wynagrodze 5 831,68

-       materiały biurowe 1 820,40

-       delegacje 442,97

-       odpis na ZFS 1 250,21

-       szkolenia pracowników 875,00

-       licencja programu do wiadcze rodzinnych 3 000,00

-       usługi telekomunikacyjne 675,00

-       materiały papiernicze do ksera i drukarek 982,40

-        badania lekarskie 70,00

-       opłata pocztowa 3 236,90

UW 6 450,00 340,62 5,28

-       zwrot dochodów UW 340,62

zadania zlecone 741 382,00 730 038,97 98,47

-       zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 708 981,49

-       wynagrodzenie 8 541,00

-       pochodne od wynagrodze 6 959,00

-       opłata pocztowa, prowizje bankowe 800,00

-       szkolenia pracowników 870,00

-       delegacje 249,99
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-       licencja programu do wiadcze rodzinnych 709,00

-       materiały biurowe, druki 2 261,80

-       odpis na ZFS 666,69

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierajce
niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczce w zajeciach w centrum integracji społecznej

2 278,00 2 085,48 91,55

-        składka na ubezpieczenie 2 085,48

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 120 248,04 111 655,06 92,85

zadania własne 78 214,04 70 668,17 90,35
-        wiadczenia społeczne 66 169,77
-        opłaty za pobyt w schronisku 1 323,80
-        usługi dla podopiecznych 3 174,60

zadania zlecone 12 432,00 12 432,00 100,00
-        wiadczenia społeczne - zasiłki stałe 12 432,00

dotacja zadania własne 29 602,00 28 554,89 96,46
-        wiadczenia społeczne - zasiłki 28 554,89

Dodatki mieszkaniowe 800,00 787,86 98,48

-       dodatek mieszkaniowy 787,86

Orodki Pomocy Społecznej 284 550,00 282 938,97 99,43

zadania własne 216 422,00 214 810,97 99,26

-       wynagrodzenie 136 283,34

-       dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00

-       pochodne od wynagrodze 30 737,00

-       materiały biurowe, wyposaenie, druki 3 536,00

-       prasa, ksiki 146,00

-       energia elektryczna, cieplna 4 767,33

-       opłata pocztowa, prowizje bankowe 7 500,00

-        badania lekarskie 190,00

-        rozmowy telefoniczne 944,26

-        akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 4 688,24

-        ubezpieczenie majtkowe 636,00

-        czynsz 7 902,72

-        delegacje, ryczałt samochodowy 3 716,23

-        odpis na ZFS 3 000,00

-        ekwiwalent za odzie, okulary korekcyjne 1 871,36

-        szkolenie pracowników 1 325,00

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 517,49

-        inne opłaty 50,00

dotacja zadania własne 68 128,00 68 128,00 100,00

-       wynagrodzenie 53 550,00

-       dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00

-       pochodne od wynagrodze 4 360,00

85215
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85214

85219
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-        odpis na ZFS 1 000,00

-        szkolenie pracowników 500,00

-        delegacje, ryczałt samochodowy 700,00

-        rozmowy telefoniczne 600,00

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 518,00

-        inne usługi 1 500,00

-        akcesoria komputerowe 1 500,00

Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 14 000,00 13 065,91 93,33

-        usługi PCK 13 065,91

Pozostała działalno 228 088,00 218 878,51 95,96

Urzd Gminy 9 810,00 2 403,92 24,50

-       prace społeczno uyteczne 2 403,92

zadania własne 33 000,00 31 281,87 94,79

-       realizacja programu posiłek dla potrzebujcych 28 000,00

-        inne usługi 3 281,87

dotacja zadania własne 31 076,00 30 996,30 99,74

-       realizacja programu posiłek dla potrzebujcych 30 996,30

EFS - rodki UE 131 029,19 131 029,19 100,00

-       wynagrodzenie 41 878,15

-       dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 419,67

-       pochodne od wynagrodze 8 317,59

-        umowy zlecenia 21 718,61

-        delegacje, ryczałt samochodowy 664,08

-        odpis na ZFS 712,29

-        materiały biurowe, wyposaenie 17 590,86

-        usługi zdrowotne 1 415,56

-        usługi wykonane dla celów projektu UE 35 665,37

-        inne opłaty 169,05

-        akcesoria komputerowe 1 477,96

EFS - rodki BP 6 936,85 6 936,85 100,00

-       wynagrodzenie 2 217,06

-       dodatkowe wynagrodzenie roczne 75,16

-       pochodne od wynagrodze 440,37

-        umowy zlecenia 1 149,81

-        delegacje, ryczałt samochodowy 35,16

-        odpis na ZFS 37,71

-        materiały biurowe, wyposaenie 931,28

-        usługi zdrowotne 74,94

-        usługi wykonane dla celów projektu UE 1 888,17

-        inne opłaty 8,95

-        akcesoria komputerowe 78,24

85295
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EFS - rodki własne 16 185,96 16 185,96 100,00

-        EFS wkład własny - zasiłek celowy 16 185,96

UW 50,00 44,42 88,84

-       zwrot dotacji 44,42

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 000,00 13 000,00 100,00

Specjalistyczne orodki szkoleniowo – rehabilitacyjne 13 000,00 13 000,00 100,00

-       dotacja Wodzisławski Orodek Rehabilitacji  i Terapii 13 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 375 246,00 349 574,76 93,16

wietlice szkolne 235 200,00 226 996,33 96,51

Szkoła Podstawowa Nr 1 113 250,00 108 789,44 96,86

-       dodatek wiejski 4 244,60

-       dodatek mieszkaniowy 1 750,85

-       wynagrodzenia 42 104,36

-       nagroda roczna 3 031,00

-       składka ZUS i FP 8 551,28

-       wynagrodzenie bezosobowe 10 737,00

-       materiały biurowe 1 615,26

-       prenumerata czasopism 192,80

-       rurki maoretkowe, pompony, materiały pomocnicze 3 566,76

-       tkaniny, materiały na stroje 3 211,19

-       stroje dla zespołu 2 332,27

-       buty dla zespołu 1 738,43

-       wyposaenie (meble, zestawy szachowe) 8 107,98

-       artykuły spoywcze 211,86

-       pomoce dydaktyczne 1 937,46

-       opłaty pocztowe 55,00

-       usługi transportowe 2 697,50

-       udział zespołu w Mistrzostwach Polski 5 683,25

-       składka członkowska 372,00

-      ubezpieczenie 776,00

-       odpis na ZFS 4 384,04

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 1 488,55

Szkoła Podstawowa Nr 2 33 700,00 31 777,19 94,29

-       dodatek wiejski 1 753,84

-       dodatek mieszkaniowy 258,76

-       wynagrodzenia 20 718,40

-       nagroda roczna 1 388,92

-       składka ZUS i FP 4 240,40

-       materiały biurowe 535,95

-       wyposaenie, artykuły dekoracyjne 454,04

-       pomoce dydaktyczne 499,50

-        delegacje 82,73

85401
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-        odpis na ZFS 1 844,65

Gimnazjum 88 250,00 86 429,70 97,94

-       dodatek wiejski 3 040,00

-       dodatek mieszkaniowy 776,28

-       wynagrodzenia 55 349,46

-       nagroda roczna 4 361,02

-       składka ZUS i FP 11 168,97

-       materiały biurowe 248,80

-       artykuły przemysłowe, dekoracjyjne 486,42

-       wyposaenie (telewizor, komputer, biurko, urzdzenie wielofun.) 4 768,98

-       prasa 91,43

-       nagrody w konkursach 510,17

-       pomoce dydaktyczne 966,49

-       naprawa kserokopiarki, wiey 242,40

-        odpis na ZFS 2 395,65

-        delegacje 125,14

-        materiały papiernicze do ksera i drukarek 144,55

-        akcesoria komputerowe 1 419,94

-       tusze 334,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej a 
take szkolenia młodziey 110 540,00 108 587,32 98,23

Urzd Gminy 69 210,00 68 887,09 99,53

-       umowy zlecenia 8 105,00

-        składka ZUS 416,33

-       artykuły do organizacji ferii, półkolonii 6 538,88

-       ferie zimowe, kolonie, półkolonie 53 826,88

GZOPO 41 330,00 39 700,23 96,06
-       wycieczka SP 1 10 858,37
-       wycieczka SP 2 1 930,00
-       wycieczka SP 3 1 489,71
-       wycieczka GM 9 882,80
-       wycieczka PP 3 209,35
-      zielona szkoła 12 330,00

Pomoc materialna dla uczniów 27 806,00 13 756,11 49,47

Urzd Gminy 8 000,00 8 000,00 100,00

-        stypendia 8 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 2 731,00 790,00 28,93

-        dofinansowanie do podrczników 790,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 150,00 150,00 100,00

-        dofinansowanie do podrczników 150,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 620,00 241,90 39,02

-        dofinansowanie do podrczników 241,90

85415
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Gimnazjum 1 600,00 543,00 33,94

-        dofinansowanie do podrczników 543,00

GZOPO 14 705,00 4 031,21 27,41

-        stypendia 4 031,21

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 700,00 235,00 13,82

-       szkolenia pracowników 235,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 904 320,00 1 700 693,94 89,31

Gospodarka ciekowa i ochrona wód 226 000,00 91 834,96 40,63

-       rodki na inwestycj współn Karkoszka II 91 834,96

Gospodarka odpadami 40 720,00 40 463,32 99,37

-       artykuły porzdkowe 1 931,58

-       zakup materiałów 4 132,50

-       wywóz nieczystoci 27 843,49

-       pozostałe usługi (czyszczenie kan. sanitarnej, wynajem toalet) 6 555,75

Oczyszczanie miast i wsi 80 550,00 79 621,02 98,85

-       artykuły do mocowania znaków 2 017,13

-       artykuły porzdkowe 7 633,74

-       sól drogowa, piasek do posypywania chodników 14 831,05

-       wyposaenie 904,00

-       zimowe utrzymanie dróg 51 149,90

-       pozostałe usługi (transport soli, dezynfekcja) 3 085,20

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 500,00 39 378,94 99,69

-        nagrody - estetyczne otoczenie domu 1 200,00

-       pozostałe materiały 1 703,95

-       paliwo, oleje, czci zamienne do kosiarek 5 768,98

-       rodki chemiczne i nawozy 1 283,30

-       artykuły ogrodnicze - kwiaty 24 761,78

-       wyposaenie 2 392,27

-       naprawa wykaszarki, transport trawy 2 268,66

Schronisko dla zwierzt 15 000,00 14 974,28 99,83

-       schronisko dla bezdomnych zwierzt 14 974,28

Owietlenie ulic, placów i dróg 399 000,00 354 456,77 88,84

-       owietlenie ulic 158 159,96

-       eksploatacja i konserwacja owietlenia 56 985,21

-       inwestycje 139 311,60

Zakłady gospodarki komunalnej 782 550,00 779 747,24 99,64

-       ekwiwalent za pranie i uywanie własnej odziey roboczej 5 778,96

-       pozostałe zakupy (woda, rkawice, rodki BHP, rczniki) 4 100,43

-       posiłki regeneracyjne 6 308,69

-       odzie robocza 3 999,98

-       wynagrodzenia 485 074,53

-       nagroda roczna 32 204,99
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-       składka ZUS i FP 98 102,98

-       wynagrodzenie bezosobowe 34 353,75

-       materiały biurowe, artykuły gospodarcze, rodki czystoci 1 110,57

-       wydawnictwa 1 628,34

-       artykuły do prac remontowych, ocieplanie zaplecza komun. 19 112,64

-       wyposaenie (gilotyna, laminator, telefon) 2 594,77

-       pozostałe materiały 3 624,77

-       energia elektryczna 6 888,59

-       woda 380,87

-       naprawa instalacji na zapleczu komunalnym 2 542,24

-       badania okresowe, szczepienia pracowników 2 490,00

-       prowizje bankowe 1 745,68

-       usługi pocztowe 549,80

-       nadzór informatyczny 2 750,00

-       aktualizacja programów komputerowych Rekord 4 108,96

-       doradztwo BHP 3 660,00

-       pozostałe usługi (przeg. kominiarskie, aluzje, betonowanie) 4 453,91

-       obsługa prawna 11 990,16

-       dostp do sieci internet 1 302,96

-       usługa telefoniczna - komórki 2 894,63

-       usługa telefoniczna - telefony stacjonarne 3 226,34

-       ryczałty 1 333,47

-       delegacje słubowe 353,47

-       róne opłaty i składki 4 823,00

-       odpis na ZFS 17 380,70

-       opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 191,73

-       szkolenia pracowników 3 125,00

-       materiały papiernicze do sprztu drukarskiego 445,61

-       akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 5 114,72

Pozostała działalno 321 000,00 300 217,41 93,53

-       składka członkowska MZWiK 9 254,00

-       paliwo - cignik 20 304,74

-       czci zamienne cignik 6 501,31

-       paliwo samochód Volkswagen 7 412,70

-       czci zamienne samochód Volkswagen 1 185,34

-       przyczepa Niewiadów 11 764,64

-       artykuły hutnicze do remontu sprztu komunalnego 12 045,29

-       artykuły do instalacji i wykonania ozdób witecznych 31 978,44

-       przegld, naprawa cignika 2 520,30

-       remont karchera 2 892,56

-       naprawa, wymiana opony (Volswagen, cignik) 1 915,39

-       ubezpieczenie majtkowe 2 810,50

90095
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-       inwestycje 189 632,20

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540 890,00 529 097,66 97,82

Pozostałe zadania w zakresie kultury 375 890,00 370 646,26 98,60

-        dotacja Chór Spójnia 6 000,00

-        dotacja Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet 7 000,00

-        dotacja Towarzystwo Miłoników Marklowic 4 500,00

-        nagrody w konkursach 9 648,96

-        nagrody - Dni Marklowic 923,92

-        nagrody w ramach projektu TPDZT - rodki własne 187,10

-        nagrody w ramach projektu TPDZT - UE 3 180,62

-        nagrody w ramach projektu TPDZT - BP 374,19

-        pochodne od wynagrodze 570,03

-        umowy zlecenia, o dzieło 40 341,00

-        umowy zlecenia, o dzieło TPDZT - rodki własne 268,65

-        umowy zlecenia, o dzieło TPDZT - UE 4 567,04

-        umowy zlecenia, o dzieło TPDZT - BP 537,31

-        materiały dekoracyjne. 2 648,90

-        artykuły do organizacji konkursów 16 473,84

-        artykuły spoywcze - Dni Marklowic, Gwarki, Doynki 5 833,23

-        artykuły dekoracyjne, rodki czystoci TPDZT - rodki własne 64,23

-        artykuły dekoracyjne, rodki czystoci TPDZT - UE 1 092,00

-        artykuły dekoracyjne, rodki czystoci TPDZT - BP 128,47

-        usługi przewozowe 1 808,30

-        koncerty, wystpy, przedstawienia, operetka 44 379,00

-        Dni Marklowic- K.Kowalska, L.K. Filec, Holecki, Piasecki 155 746,53

-        Doynki - nagłonienie, ochrona, kabaret Rak 32 688,32

-        oprawa imprezy - Gwarki 4 880,00

-        poczstunek, wyk. zaprosze, plakatów TPDZT - rodki własne 975,23

-        poczstunek, wyk. zaprosze, plakatów TPDZT - UE 16 578,95

-        poczstunek, wyk. zaprosze, plakatów TPDZT - BP 1 950,44

-        róne usługi (poczstunek, wynajem nagłonienie) 7 300,00

Biblioteki 165 000,00 158 451,40 96,03

-       dotacja Biblioteka 158 451,40

926 Kultura fizyczna i sport 995 410,00 850 901,15 85,48

Obiekty sportowe 743 400,00 603 688,05 81,21

-       inwestycje 148 445,58

-       rodki czystoci 3 711,67

-       wyposaenie sportowe (piłki, gryf łamany, kaski) 2 978,27

-       wyposaenie (glebogryzarka, motopompa, zestaw nagł, szafki) 32 357,79

-       pozostałe materiały 13 447,50

-       kasa fiskalna 6 897,66

-       krzewy na GCR 3 275,00

92105

92601

92116

46

-       artykuły do wykonania piwnicy GCR 1 109,27

-       stopy z koszami 6 203,08

-       oprawa do klosza i płyty na plac zabaw 995,04

-       artykuły do prawidłowego funkcjonowania lodowiska 4 761,17

-       artykuły do prawidłowego funkcjonowania GOS 2 624,34

-       nawóz na boisko, piasek 7 521,30

-       artykuły do nawadniania boiska 642,32

-       farba do malowania linii na boisku 2 446,73

-       artykuły do mocowania skarpy na boisku 1 636,30

-       paliwo, artykuły do kosiark 1 682,78

-       artykuły do wiat na boisko 3 547,44

-       artykuły eksploatacyjne, prace remontowe na sali sportowej 1 620,07

-      energia elektryczna 94 781,55

-      energia cieplna 13 838,61

-      woda 34 087,68

-      gaz 43 855,21

-      remont schodów na sali sportowej 18 055,37

-      naprawa instalacji alarmowej, gazowej, ciepłej wody 1 828,00

-      monitorowanie systemu alarmowego 2 379,00

-      przegld i konserwacja urzdze elektrycznych 10 101,60

-      renowacja powierzchni boiska 7 480,00

-      pozostałe usługi 9 348,74

-      dozór mienia GCR 64 978,94

-      przegld techniczny 2 291,74

-      kanalizacja GCR, sala sportowa 35 067,70

-      wymiana wiatła na boisku, wykonanie cianki aluminiowej na sali 16 640,60

-      projekt prac geologicznych 3 050,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 252 010,00 247 213,10 98,10

-        dotacja UMKS 64 000,00

-        dotacja UKS WON - HYO 6 000,00

-        dotacja KS POLONIA 113 000,00

-        nagrody w konkursach, turniejach 23 941,41

-        składka ZUS 28,69

-        umowy zlecenia, o dzieło 10 435,00

-        artykuły do organizacji imprez sportowych 2 772,35

-        zakoczenie sezonu narciarskiego 3 519,02

-        usługi transportowe 5 322,22

-        organizacja imprez sportowych, wystpy 18 194,41

22 956 754,95 21 180 195,27 92,26

92605
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Załcznik Nr 2 do sprawozdania 
Wójta Gminy Marklowice  
z wykonania budetu 
za 2009 rok 

    

Zestawienie wykorzystania dotacji celowej na zadania zlecone oraz poniesione wydatki  

DOTACJE WYDATKI 

Dział Rozdział
Nazwa 

Plan na 

31.12. 

2009 

Wykonanie 

za 2009 r. 

% 

wyk 

Plan na 

31.12. 

2009 

Wykonanie 

za 2009 r. 

% 

wyk 

010  Rolnictwo  i łowiectwo 13.019 13.019 100,0 13.019 13.019 100,0

 01095 Pozostała działalno 13.019 13.019 100,0 13.019 13.019 100,0

750  Administracja publiczna 39.052 39.052 100,0 39.052 39.052 100,0

 75011 Urzdy wojewódzkie 39.052 39.052 100,0 39.052 39.052 100,0

751  
Urzdy naczelnych organów 
władzy pastwowej, kontroli       
i ochrony prawa oraz 
sdownictwa 

8.401 8.400 100,0 8.401 8.400 100,0

75101 
Urzdy naczelnych organów 
władzy pastwowej, kontroli       
i ochrony prawa 

1.700 1.700 100,0 1.700 1.700 100,0

 75113 Wybory do Parlamentu Europejs 6.701 6.700 100,0 6.701 6.700 100,0

754  Bezpieczestwo publiczne                  
i ochrona przeciwpoarowa 

500 500 100,0 500 500 100,0

75414 Obrona cywilna 500 500 100,0 500 500 100,0

852  Pomoc społeczna 754.933 743.590 98,5 754.933 743.590 98,58

85212 

wiadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne                     
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

741.382 730.039 98,5 741.382 730.039 98,5

 85213 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajce niektóre wiadczenia 
z pomocy społecznej oraz 
niektóre wiadczenia rodzinne 

1.119 1.119 100,0 1.119 1.119 100,0

 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

12.432 12.432 100,0 12.432 12.432 100,0

RAZEM 815.905 804.561 98,6 815.905 804.561 98,6
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Załcznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marklowice  
z wykonania budetu 
za 2009 rok 

GOSPODARKA POZABUDETOWA    
   

ZA 2009 ROK 
     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE P R Z Y C H O D Y R O Z  C H O D Y 

Stan rodków 
obrotowych na 

pocz. rok 

Przychody 
Razem 

w tym: 
dotacje 

z budetu 
Ogółem 
3  +  4 

Rozchody 
Razem 

w tym: 
wydatki na 

płace 

Stan rodków 
obrotowych na 

koniec roku 

Ogółem 
7  +  9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Fundusze  celowe 214.090,33 22.087,37 - 236.177,70 77.521,83 - 158.655,87 236.177,70

1 Gminny fundusz 
ochrony rodowiska 214.090,33 22.087,37 - 236.177,70 77.521,83 - 158.655,87 236.177,70
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Załcznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Marklowice  
z wykonania budetu 
za 2009 rok 

GOSPODARKA POZABUDETOWA    
   

ZA 2009 ROK 
     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE P R Z Y C H O D Y R O Z  C H O D Y 

Stan rodków 
obrotowych na 

pocz. rok 

Przychody 

Razem 

w tym: 
dotacje 

z budetu 
Ogółem 
3  +  4 

Rozchody 
Razem 

w tym: 
wydatki na 

płace 

Stan rodków 
obrotowych na 

koniec roku 

Ogółem 
7  +  9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Dochody własne 34,69 7.506,41 - 7.541,10 7.500 - 41,10 7.541,10

1 Dochody własne Gimnazjum 34,69 7.506,41 - 7.541,10 7.500 - 41,10 7.541,10
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