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Opracowanie:  

Urząd Gminy Panki  

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe Inspektoratów Urzędu Gminy w Pankach 

oraz jednostek organizacyjnych. 

Zdjęcie stawu w Pankach na stronie tytułowej – fot. Fabian Stępień 

Raport o Stanie Gminy Panki 2021 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2021 roku, o ile 

w tekście nie zaznaczono inaczej. 
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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

 Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

przedkładam Raport o stanie Gminy Panki za rok 2021. 

 Niniejszy raport jest zestawieniem wielu kluczowych informacji związanych  

z codzienną działalnością Wójta Gminy Panki oraz wszystkich podległych mu jednostek. 

Coroczne publikowanie raportu umożliwia ukazanie w jednym dokumencie wszelkich działań 

podejmowanych na rzecz rozwoju naszej „małej ojczyzny”. 

Treści zamieszczone w raporcie obrazują to, jak dużą dynamiką charakteryzuje się dziś 

życie samorządowe i jak wiele czynników je kształtuje. Niniejsze opracowanie pozwala  

w przyjazny sposób zrozumieć funkcjonowanie samorządu.   

 Traktując coroczne raporty o stanie gminy jako materiał porównawczy należy 

zaznaczyć, że rok 2021 był kolejnym rokiem, który upłynął pod znakiem pandemii 

koronawirusa. Obostrzenia miały swój wpływ zarówno w kształtowaniu się dochodów  

i wydatków budżetowych gminy, jak również na tempo realizacji niektórych zadań. Zmagając 

się z epidemią podjęliśmy, często dzięki wspólnym działaniom mieszkańców, szereg działań 

pokonując wiele sytuacji kryzysowych.  

 Mam nadzieje, że przedłożony Państwu dokument będzie okazją do lepszego poznania 

lokalnego samorządu oraz inspiracją do dyskusji o naszej gminie i kierunkach jej rozwoju. 

  

 

    Urszula Bujak 

        Wójt Gminy Panki 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Ogólna charakterystyka Gminy Panki 

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

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

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

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

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

lasy wchodzące w skład Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.  

 Szczegółową charakterystykę rodzajów użytków gruntowych występujących  

na obszarze gminy oraz ich powierzchnię przedstawia poniższa tabela: 

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

Grunty rolne 

Użytki rolne 

1 Grunty orne – R 2325 

2 Sady-  S 14 

3 Łąki trwałe – Ł 395 

4 Pastwiska trwałe – Ps 379 

5 Grunty rolne zabudowane – Br 137 

6 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 

Lzr 

0 

7 Grunty pod stawami – Wsr 1 

8 Grunty pod rowami – W 22 

Nieużytki 

9 Nieużytki – N 53 

Grunty leśne 

10 Lasy – Ls 1888 

11 Grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz 6 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

12 Tereny mieszkaniowe – B 77 

13 Tereny przemysłowe – Ba 20 

14 Inne tereny zabudowane – Bi 22 

 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy – Bp 

3 

15 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – Bz 2 

16 Drogi – dr 102 

17 Tereny kolejowe – Tk 31 

18 Inne tereny komunikacyjne – Ti 0 

19 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych – Tp 1 

Grunty pod wodami 

20 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – Wp 8 

21 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws 4 

Tereny różne 

22 Tereny różne – Tr 6 

 Razem: 5496 

 

Powierzchnie zostały zaokrąglone do 1 ha (10 000 m2) 
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1.2 Insygnia 

1.2.1 Herb 

 

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

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

baneru i pieczęci Gminy Panki.  

 

 

                
 

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

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

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

 

 
 

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

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

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

kołem wodnym. 
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1.2.3 Baner 

 

 
 

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

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

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

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

1.3.1 Organy Gminy 

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

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

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

pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników urzędu i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania 

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

Urszula Bujak. 

Rada Gminy Panki składa się z 15 radnych.  
 

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

Funkcję I Wiceprzewodniczącej Rady pełni Ewa Mirek, funkcję II Wiceprzewodniczącego 

Rady pełni Krzysztof Brzęczek. 
 

Przy Radzie Gminy Panki działają cztery stałe Komisje : 
 

1.Komisja Rewizyjna w skład której wchodzi 4 radnych:  
 

- Przewodniczący – Andrzej Blukacz 

- członkowie:  Fryderyk Burzyk, Krzysztof Sroka, Daniel Żerdziński.  
 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje między innymi opiniowanie wykonania budżetu 

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

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

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

jednostek pomocniczych gminy. 
 

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

 

- Przewodniczący  - Cezary Duda 

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

Wieczorek.   
 

Przedmiotem działania Komisji jest kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy                              

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

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

z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, kontrola 

wykonywania uchwał Rady. 
 

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

 

- Przewodniczący – Maciej Furmanek 

- Członkowie: Krzysztof Brzęczek, Bożena Skwara, Ewa Mirek   
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Przedmiotem działania Komisji jest kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy                              

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

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

z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, kontrola 

wykonywania uchwał Rady. 
 

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

 

- Przewodnicząca – Agnieszka Gmyrek-Wąsińska 

- Członkowie: Monika Korzonek, Grzegorz Banasiak, Daniel Żerdziński.  
 

Do zadań Komisji należy przygotowanie i przedstawienie Radzie opinii zawierającej wniosek 

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

uchwały. 

 

  W roku 2021 Rada Gminy Panki obradowała na 11 sesjach, podczas obrad Rada podjęła                             

67 uchwał. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 

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

W zakresie zgodności z prawem do Wojewody Śląskiego, w zakresie finansów do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie. 

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił uchwały Rady Gminy Panki: 

1. Nr 24.167.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki, 

2. Nr 25.180.2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki 

oraz zwrotu kosztów podróży, 

3. Nr 27.191.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki, 

Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność części zapisów 

zawartych w treści uchwał Rady Gminy Panki: 

- w Uchwale Nr 15.181.2021 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Panki, 

- w Uchwale Nr 27.193.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów w gminie Panki, 

- w Uchwale Nr 32.219.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

obowiązującego na terenie Gminy Panki. 

 

Podjęte przez Radę Gminy Panki w roku 2021  uchwały dotyczyły:  

1. W zakresie spraw budżetowych:  

- zmian w budżecie,  

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

- budżetu na rok 2022,  

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2033,  

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2020,  
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- udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2020,  

- zasad oraz wysokości udzielonych dotacji z budżetu gminy dla Powiatu Kłobuckiego. 

2. W zakresie podatków i opłat lokalnych : 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych, 

- poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku 

od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 

3. W zakresie programów i strategii: 

- podjęcia przez Gminę Panki działalności w zakresie telekomunikacji, 

- przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2022 

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

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

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na 

rok 2021. 

5. W zakresie zagospodarowania przestrzennego: 

- w sprawach przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Panki,  w obrębach: Panki, Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, 

Kałmuki, Konieczki, Koski, Praszczyki, Zwierzyniec Trzeci, Żerdzina. 

- w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Panki dla miejscowości Panki, 

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki, 

- w sprawach przystąpienia do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki, 

6. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 

- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, 

- w sprawie regulaminu dostarczania wody, 

- w sprawach sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki położonych                                 

w Praszczykach, Aleksandrowie, Kałmukach i Kawkach, 

- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żerdzinie, 

- w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego. 

 

Rada Gminy Panki upoważniła Wójta Gminy do zawarcia porozumienia międzygminnego                        

w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech z terenu Gminy Panki. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PANKI 

Szczegółowy wykaz uchwał  podjętych w 2021 roku przez Radę Gminy Panki: 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Tytuł 

1 23.163.2021 15 stycznia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina 

Panki 

2 24.164.2021 23 luty 2021 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność 

kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pankach 

3 24.165.2021 23 luty 2021 w sprawie podjęcia przez Gminę Panki działalności 

w zakresie telekomunikacji 

4 24.166.2021  23 luty 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki 

na rzecz dotychczasowego najemcy 

5 24.167.2021 23 luty 2021  w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na 

rok 2021 

6 24.168.2021 23 luty 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

7 24.169.2021 23 luty 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2021 

8 24.170.2021 23 luty 2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy Panki na rok 2021 

9 24.171.2021 23 luty 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 

2021-2023 

10 25.172.2021 30 marca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki, 

położonej w Praszczykach, gmina Panki 

11 25.173.2021 30 marca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki, 

położonej w Aleksandrowie, gmina Panki 

12 25.174.2021 30 marca 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Panki dla miejscowości 

Panki 

13 25.175.2021 30 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

14 25.176.2021 30 marca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 

15 25.177.2021 30 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Panki 

16 25.178.2021 30 marca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu 

17 25.179.2021 30 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

dyrektorów szkół podstawowych w Konieczkach, 
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Pankach i Aleksandrowie oraz dyrektora 

Przedszkola w Pankach 

18 25.180.2021 30 marca 2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 

radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów 

podróży 

19 25.181.2021 30 marca 2021 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów 

podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy 

Panki 

20 25.182.2021 30 marca 2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki 

21 26.183.2021 27 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki 

22 26.184.2021 27 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki 

23 26.185.2021 27 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach 

Panki, Janiki, Zwierzyniec III 

24 26.186.2021 27 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach 

Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, 

Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec 

III, Żerdzina 

25. 26.187.2021 27 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

26. 27.188.2021 28 czerwca 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Panki 

wotum zaufania 

27 27.189.2021 28 czerwca 2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

za rok 2020 

28 27.190.2021 28 czerwca 2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 

2020 

29 27.191.2021 28 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na 

rok 2021 

30 27.192.2021 28 czerwca 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji                    

o dochodach gospodarstwa domowego 

31 27.193.2021 28 czerwca 2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów w gminie Panki 

32 27.194.2021 28 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Panki, położonej w Praszczykach, 

na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz 

udzielenia bonifikaty 

33 27.195.2021 28 czerwca 2021 w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech 
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zamieszkującym na terenie Gminy Panki w żłobku 

prowadzonym na terenie Gminy Krzepice 

34 27.196.2021 28 czerwca 2021 w sprawie przyznawania i wysokości diet radnych 

Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży 

35 27.197.2021 28 czerwca 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 25.181.2021 Rady 

Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 

ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Panki 

36 27.198.2021 28 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

37 27.199.2021 28 czerwca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 

38 27.200.2021 28 czerwca 2021 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pankach 

39 28.201.2021 12 sierpnia 2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina 

Panki 

40 28.202.2021 12 sierpnia 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w Gminie Panki na rok szkolny 2021/2022 

41 28.203.2021 12 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

42 29.204.2021 20 września 2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi na 

Uchwałę Nr 28.201.2021 Rady Gminy Panki z dnia                               

12 sierpnia 2021 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

w obrębie Panki, gmina Panki 

43 29.205.2021 20 września 2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi na 

Uchwałę Nr 28.201.2021 Rady Gminy Panki z dnia                               

12 sierpnia 2021 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

w obrębie Panki, gmina Panki 

44 29.206.2021 20 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Panki, położonych w obrębie Kałmuki, gmina 

Panki 

45 29.207.2021 20 września 2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody obowiązującego na terenie Gminy Panki 

46 30.208.2021 30 września 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

47 30.209.2021 30 września 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 

48 30.210.2021 30 września 2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 29.207.2021 

Rady Gminy Panki z dnia 20.09.2021 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

obowiązującego na terenie Gminy Panki 

49 30.211.2021 30 września 2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody obowiązującego na terenie 

Gminy Panki w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
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50 31.212.2021 17 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

Żerdzina, gmina Panki 

51 31.213.2021 17 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki, 

położonej w obrębie Kawki, gmina Panki 

52 31.214.2021 17 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

53 31.215.2021 17 listopada 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 

54 32.216.2021 2 grudnia 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, zwolnień podatkowych 

55 32.217.2020 2 grudnia 2021 w sprawie poboru łącznego zobowiązania 

pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego 

oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa                     

i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 

56 32.218.2021 2 grudnia 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Panki 

57 32.219.2021 2 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na 

rok 2021 

58 32.220.2021 2 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Panki z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022 

59 32.221.2021 2 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

60 32.222.2021 2 grudnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2033 

61 32.223.2021 2 grudnia 2021 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 

Wójta Gminy Panki 

62 33.224.2021 29 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 

63 33.225.2021 29 grudnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2033 

64 33.226.2021 29 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Panki na lata 2022-2035 

65 33.227.2021 29 grudnia 2021 w sprawie budżetu na rok 2022 

66 33.228.2021 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022 

67 33.229.2021 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 
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1.4 Urząd Gminy 

 

 Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia  

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

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

Sekretarza Gminy Krystyna Kubat.  

 W 2021 roku mając na uwadze sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo 

sanitarne mieszkańców Gminy Panki i pracowników urzędu podjęto działania służące 

zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. W roku 2021 

zdecydowano o wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy  

w Pankach. Wdrożono procedury zwiększające bezpieczeństwo petentów: w holu na parterze 

budynku zorganizowano punkt obsługi petentów i ustawiono urnę na korespondencję. 

Interesanci obsługiwani byli głównie w punkcie obsługi, a na teren Urzędu wchodzili tylko  

w sprawach pilnych przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. Zmiany nastąpiły także  

w obradach Sesji Rady Gminy. Sesje odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

1.5 Jednostki organizacyjne gminy 

 

1.5.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 

 

Kierownik GOPS: Magdalena Tomczyk 

Dane teleadresowe ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki 

tel. 34 3179034 wew. 43 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach jest jednostką organizacyjną Gminy 

w Pankach realizującą zadania pomocy społecznej. GOPS został powołany Uchwałą  

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

utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach. 

 Celem działania GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

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

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

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji  

ze środowiskiem. 

 

1.5.2 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOK i S) 

 

Dyrektor: Stanisław Wrzesiński 

Dane teleadresowe ul. Ogrodowa 11, 42-140 Panki  

tel. 32 3648068 
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach jest jednostką organizacyjną Gminy  

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

jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na obszarze Gminy Panki.  

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

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

w Pankach” i nadania jej statutu. 

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

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

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

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

 

1.5.3 Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Dyrektor: Joanna Mazur 

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

tel. 32 364 88 89 

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

powstała na mocy Dekretu o bibliotekach wydanego przez Krajową Radę Narodową  

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

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

Publiczna w Pankach” i nadano jej statut. 

1.6 Jednostki pomocnicze gminy 

 

 Jednostkami pomocniczymi Gminy Panki jest 12 sołectw: Aleksandrów,  

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

Kostrzyna – Kotary, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec Trzeci. 

 

1.6.1 Realizacja funduszu sołeckiego 

  

 Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone na 

realizację zadań w sołectwach na terenie Gminy Panki. Ustawa o funduszu sołeckim określa 

zasady oraz wskazuje główne cele wydatkowania pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego. 

Zgodnie z dyspozycją ustawodawcy środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację zadań 

własnych gminy - na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. 

Mieszkańcy każdego z sołectw podczas zebrania wiejskiego decydują jakie zadania będą 

realizowane z wykorzystaniem tych środków. 

 Na realizację zadań przez 12 sołectw z terenu Gminy Panki zabezpieczono w budżecie na 

rok 2021 kwotę  289 821,27 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego został przyjęty przez Radę Gminy Panki na podstawie wniosków złożonych 

przez sołtysów poszczególnych sołectw Wójtowi Gminy w ustawowym terminie do dnia                   

30 września 2020 roku.  
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 Działając na zasadzie współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy Wójt Gminy Panki 

udziela pomocy sołtysom w realizacji zadań przyjętych przez zebranie wiejskie. 

 Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz przedsięwzięć wykonanych  

w  poszczególnych sołectwach w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

 

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 

SOŁECTWO 
NAZWA 

ZADANIA 

KWOTA 

ZAPLANOWANA 

NA 

REALIZACJĘ 

ZADAŃ 

FAKTYCZNY 

KOSZT 

REALIZACJI 

ZADAŃ 

Aleksandrów 

Malowanie sali OSP                

w Aleksandrowie 
9 189,60 zł 9 100,00 zł 

Doposażenie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej                         

w Aleksandrowie 

5 200,00 zł 5 152,70 zł 

RAZEM   14 389,60 zł 14 252,70 zł 

Cyganka - Pacanów 

Położenie płytek na 

schodach przy wejściu 

do remizy OSP 

Cyganka 

6 429,21 zł 6 426,75 zł 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej oraz 

montaż lamp na drodze 

do m-ci Kuźnica Stara 

14 000,00 zł 14 000,00 zł 

Doposażenie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej                          

w Aleksandrowie 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

RAZEM   23 429,21 zł 23 426,75 zł 

Janiki - Ślusarze 

Zakup materiałów do 

remizy OSP 

w Janikach 

20 169,31 zł 20 101,85 zł 

Doposażenie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej                        

w Aleksandrowie 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

RAZEM   21 169,31 zł 21 101,85 zł 

Jaciska 

Czyszczenie rowów                   

i poboczy na terenie 

sołectwa Jaciska 

15 610,71 zł 15 609,93 zł 

Zakup tablicy                          

i ogłoszeń                                

w miejscowości 

Jaciska 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

RAZEM   17 110,71 zł 17 109,93 zł 
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Kałmuki 

Termomodernizacja 

remizy OSP Kałmuki 
16 676,64 zł 16 676,64 zł 

Zakup elementów 

strojów dla KGW 

Kałmuki 

3 040,18 zł 3 040,18 zł 

Zakup materiałów dla 

KGW Kałmuki 
1 959,82 zł 1 959,82 zł 

RAZEM   21 676,64 zł 21 676,64 zł 

Kawki 

Doposażenie placu 

zabaw wraz                             

z elementami siłowni 

zewnętrznej w m-ci 

Kawki 

19 278,37 zł 18 590,29 zł 

Konieczki 

Wykonanie placu 

zabaw przy remizie 

OSP Konieczki 
27 995,14 zł 27 670,26 zł 

Żerdzina - Koski 

Wykup gruntu dla 

potrzeb społecznych 

mieszkańców Sołectwa 

Żerdzina-Koski 5 000,00 zł 4 227,60 zł 

Doposażenie placu 

zabaw w elementy 

siłowni na powietrzu                

w miejscowości 

Żerdzina 7 898,55 zł 7 898,55 zł 

Budowa siłowni na 

powietrzu                             

w miejscowości Koski 7 117,75 zł 7 117,75 zł 

RAZEM   20 016,30 zł 19 243,90 zł 

Kostrzyna - Kotary 

Modernizacja remizy 

OSP w Kostrzynie 17 186,13 zł 17 155,50 zł 

Doposażenie placu 

zabaw przy Szkole 

Podstawowej                           

w Aleksandrowie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Zakup materiałów dla 

KGW Kostrzyna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

RAZEM   19 186,13 zł 19 155,50 zł 

Panki 

Wykonanie placu przy 

Szkole Podstawowej                   

w Pankach 16 120,53 zł 16 105,13 zł 

Wyposażenie dla sekcji 

piłki siatkowej 2 000,00 zł 1 999,98 zł 

Oświetlenie ul. 

Ogrodowa od Hali 

Sportowej do bloków 20 000,00 zł 18 740,28 zł 

Zakup materiałów dla 

KGW w Pankach 2 000,00 zł 1 935,53 zł 

Zakup materiałów dla 

koła emerytów                       

i rencistów 2 000,00 zł 1 999,68 zł 
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Zakup materiałów do 

renowacji placu zabaw 

przy Restauracji                   

"U Braci" 2 000,00 zł 1 923,92 zł 

Naprawa urządzeń 

siłowych znajdujących 

się na Hali Sportowej     

w Pankach 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

RAZEM   46 120,53 zł 44 704,52 zł 

Praszczyki 

Odtworzenie rowu na 

terenie m-ci Praszczyki 4 928,60 zł 4 928,60 zł 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

na terenie Sołectwa 

Praszczyki 11 473,01 zł 11 020,80 zł 

Zakup elementów 

strojów oraz 

doposażenie kuchni dla 

KGW Praszczyki 10 000,00 zł 9 997,51 zł 

Materiały elektryczne, 

farby, deski do altany 

przy OSP Praszczyki 2 071,40 zł 2 071,40 zł 

Wykonanie placu 

zabaw obok strażnicy 

OSP Praszczyki 7 039,78 zł 7 039,78 zł 

RAZEM   35 512,79 zł 35 058,09 zł 

Zwierzyniec Trzeci 

Remont drogi gminnej 

nr 693028S wraz                      

z czyszczeniem rowów 23 936,54 zł 23 935,80 zł 

RAZEM   23 936,54 zł 23 935,80 zł 

      
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 

ŚRODKÓW      289 821,27 zł 285 926,23 zł 

  

 Z powyższej tabeli wynika, że w 2021 roku udało się zrealizować wszystkie 

zaplanowane zadania  z zaangażowaniem 98,66 %  przeznaczonych na ten cel środków. 
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Rys. Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Konieczki 

 

Rys. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie 
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Rys. Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka 
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Rys. Wykonanie placu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Pankach 

 

 

2. DEMOGRAFIA 

 

2.1 Mieszkańcy gminy 

 

 W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy 

Panki zmniejszyła się o 38 osób, przez co na dzień 31grudnia 2021 roku wynosiła 4983 

osoby, 

w tym – 2542 kobiety i 2441 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 367 osób,  

a liczba mieszkańców (mężczyzn) 380 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15 – 59 lat) wynosiła 1486 osób, 

a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15 – 64 lat) wynosiła 1683 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 690 osób,  

a liczba mieszkańców (mężczyzn) 376 osób. 

W 2021 r. w Gminie Panki urodziło się 37 dzieci, w tym 15 dziewczynek 

 i 22 chłopców, a zmarło 67 osób, w tym 32 kobiety i 35 mężczyzn. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. był ujemny i wyniósł -30 osób. 
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W 2021 roku nie odnotowano zgonu niemowląt. 

Biorąc pod uwagę, że ujemny przyrost naturalny w 2021 roku wynosił – 30, a w ciągu 

roku liczba ludności zmniejszyła się o 38 osób, należy stwierdzić, że z terenu gminy ubyło  

8 osób z powodu zmiany miejsca zamieszkania. 

Liczba stałych mieszkańców gminy w 2005 roku przekroczyła 5000 osób i rosła do 2010 

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

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

pomiędzy 5000, a 5100 z wyraźną tendencją spadkową. W 2021 roku liczba ludności spadła 

poniżej 5000 osób. 

Spadek liczby ludności Gminy Panki wynika z ujemnego przyrostu naturalnego jaki 

obserwujemy od 2011 roku, a w latach 2020-2021 również z powodu licznych zachorowań  

i powikłań związanych z występującą w kraju pandemią Covid 19. 

 

2.2 Sprawy administracyjne 

 

 W 2021 roku w Urzędzie Gminy Panki wydano 307 nowych dowodów osobistych. 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w 2021 roku wynosił 23 dni. 

W tym czasie zarejestrowano 235 zdarzeń meldunkowych tj. zameldowań na pobyt stały 

lub na pobyt czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego. 

Dużą grupę migracyjną stanowią obywatele Ukrainy zatrudnieni przez lokalnych 

pracodawców. Na koniec 2021 roku w Gminie Panki było zameldowanych na pobyt czasowy 

47 takich osób. 
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2.3 Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 

 Urząd Stanu Cywilnego w Pankach w 2021 roku sporządził 70 aktów stanu cywilnego, 

w tym 4 akty urodzenia (transkrypcja), 38 aktów zgonu i 28 aktów małżeństwa. W 2021 roku 

na terenie  Gminy Panki zawarte zostały 24 śluby konkordatowe i 4 śluby cywilne. Dokonano 

6 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego w tym: 4 akty  urodzenia, 1 akt zgonu  

i 1 akt małżeństwa. Wydano 14 zaświadczeń do ślubu konkordatowego. W 2021 roku 

wprowadzono do systemu BUSC łącznie 857 aktów sporządzonych w formie tradycyjnej księgi 

i wydano 1196 odpisów aktów stanu cywilnego, naniesiono 51 wzmianek na marginesach 

aktów stanu cywilnego i dodano 288 przypisków przy tych aktach. Jubileusz 50 - lecia pożycia 

małżeńskiego obchodziło w 2021 roku 12 par małżeńskich, natomiast jubileusz 60 – lecia 

obchodziły 3 pary małżeńskie. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wręczone jubilatom wraz z pamiątkowymi 

dokumentami i drobnymi upominkami.  

2.4 Przedsiębiorcy 

 

 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją Działalności Gospodarczej                

 w Gminie Panki na dzień 30.04.2022 r. zarejestrowanych jest 348 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. W 2021 roku wpisano do ewidencji 15 nowych przedsiębiorców,  

5 wznowiło działalność natomiast wyrejestrowano  14 podmiotów, a 15 zawiesiło działalność 

gospodarczą. Pojawienie się SARS- CoV-2 spowodowało, że wiele podmiotów gospodarczych 

znalazło się na skraju utraty możliwości prowadzenia działalności . Wprowadzone ograniczenia 

spowodowały utratę płynności finansowej przedsiębiorców. Najbardziej odczuła działalność 

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

odnotowano znacznej liczby podmiotów, którzy by zawiesili działalność  lub zlikwidowali 

firmy. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe             

i średnie przedsiębiorstwa. Do największych i najwięcej zatrudniających pracowników 

zaliczamy: 

 

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

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

3. Zakład Masarski  M. E. Jędrycha  w Konieczkach. 

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

5. Galeria Mebli Stollido L. i S. Kulejewscy w Pankach. 
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Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych  w podziale na  sekcje. 

 

Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych  w podziale na  sekcje: 

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53 

Sekcja F - BUDOWNICTWO 91 

Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW      

                 SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE          
96 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 17 

Sekcja I -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI  

                 GASTRONOMICZNYMI 
5 

Sekcja J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9 

Sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 7 

Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 22 

Sekcja N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA  

                  I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 
9 

Sekcja P - EDUKACJA 5 

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 7 

Sekcja R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 3 

Sekcja S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23 

OGÓŁEM 348 

  

 Liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu do lat ubiegłych wykazuje trwałą 

tendencję wzrostową. Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych zajmująca się działalnością 

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

warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
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2.5 Targowisko 

 

              W miejscowości Panki na działce nr 491/1  przy ul. 1-Maja wyznaczone jest miejsce 

do prowadzenia handlu. Wprowadzona ustawą tarcza antykryzysowa COVID -19 zwolniła  

z opłaty targowej wszystkie podmioty prowadzące działalność handlową na targowiskach   

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.  Skierowana była w szczególności dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność w obszarze sprzedaży detalicznej sklasyfikowanej  

wg PKD 47.81.Z /sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych/,  

PKD 47.82.Z  /sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia/ na straganach  

i targowiskach. Gmina Panki zgodnie z w/w ustawą antycowidową również nie pobierała opłat 

za prowadzenie handlu na placu targowym przy ul. 1-Maja w Pankach. 

 

 
Rys. Targowisko przy ul. 1-Maja w Pankach 
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3. BUDŻET GMINY 

 

 Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2021 r. Uchwałą Nr 22.160.2020  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w następujących kwotach: 

Dochody 25 405 488,00 

Wydatki 28 321 060,17 

Przychody 4 026 422,73 

Rozchody 1 110 850,56 

Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany. 

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki 

różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu 

zabezpieczenia środków na inwestycje. 

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2021 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał 

Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2021 roku kształtował się i został 

zrealizowany następująco: 

Dochody budżetowe 

na plan 27 282 595,20 

wykonano 27 688 505,66 

Wydatki budżetowe 

na plan 26 503 644,65 

wykonano 25 007 550,79 

PRZYCHODY 

na plan 2 316 230,01 

wykonano 4 064 341,06 

ROZCHODY 

na plan 3 095 180,56 

wykonano 2 135 180,56 
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Wykr. Zestawienie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w 2021 roku. 

 

 

Wykr. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2021 roku. 
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Wykr. Dochody bieżące budżetu Gminy Panki wg źródeł ich pochodzenia  

w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

 

 

Wykr. Dochody majątkowe budżetu Gminy Panki w 2021 w porównaniu do lat                  

2019-2020. 
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Tab. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

 

 

Lp. Nazwa i cel Od Do 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Nakłady 

poniesione 

do 

31.12.2020 

Plan na 

1.01.2021 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

Wykonanie 

całościowe 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

zadania w % 

1 Przedsięwzięcia razem   18 836 346,63 862 621,94 5 084 659,63 1 284 538,13 664 465,34 51,73% 
1 527 

087,28 
8,11% 

1.a - wydatki bieżące   1 003 879,25 410 322,10 48 061,74 268 216,71 178 216,71 66,45% 588 538,81 58,63% 

1.b - wydatki majątkowe   17 832 467,38 452 299,84 5 036 597,89 1 016 321,42 486 248,63 47,84% 938548,47 5,26% 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 

programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): 

  5 720 537,14 515 549,36 4 660 659,63 514 355,64 386 807,20 75,20 902 356,56 15,77% 

1.1.1 - wydatki bieżące   780 879,25 397 522,10 48 061,74 125 016,71 125 016,71 100% 522 538,81 66,92% 

1.1.1.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne 

działania kluczem do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego  

i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" 

2019 2021 267 526,12 196 197,87 31 106,25 71 328,25 71 328,25 100% 267 526,12 100% 

1.1.1.2 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez 

eksperyment do wiedzy" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez 

eksperyment do wiedzy" 

2019 2021 255 012,69 201 324,23 16 955,49 53 688,46 53 688,46 100% 255 012,69 100% 

1.1.1.3 
"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku 

zmian"-nowoczesne działania edukacyjne 
2022 2023 258 340,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.1.2 - wydatki majątkowe   4 939 657,89 0,00 4 612 597,89 389 338,93 261 790,49 67,24% 379 817,75 7,69% 

1.1.2.1 
Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. 

Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
2016 2022 4 064 657,89 89 200,00 3 797 597,89 200 000,00 178 350,00 89% 267 550,00 7% 
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Lp. Nazwa i cel Od Do 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Nakłady 

poniesione 

do 

31.12.2020 

Plan na 

1.01.2021 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

Wykonanie 

całościowe 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

zadania w % 

Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania 

wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki  oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Konieczki-etap I 

1.1.2.2 
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II 
2020 2022 715 000,00 28 827,26 400 000,00 108 296,93 2 398,50 2% 31 225,76 4% 

1.1.2.3 

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy 

Panki - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 

Gminy Panki 

2021 2022 160 000,00 0,00 0,00 81 042,00 81 041,99 100% 81 041,99 51% 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.2.1 - wydatki bieżące   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.2.2 - wydatki majątkowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2): 
  13 115 809,49 347 072,58 424 000,00 770 182,49 277 658,14 36,05% 624 730,72 4,76% 

1.3.1 - wydatki bieżące   223 000,00 12 800,00 0,00 143 200,00 53 200,00 37,15% 66 000,00 29,60% 

1.3.1.1 

Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki 

2016 2021 43 000,00 12 800,00 0,00 30 200,00 30 200,00 100% 43 000,00 100% 

1.3.1.2 
Program priorytetowy"Czyste powietrze" - Program priorytetowy 

"Czyste powietrze" 
2021 2022 30 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 100% 23 000,00 77% 

1.3.1.3 Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości 2021 2022 60 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.1.4 Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości 2021 2022 30 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.1.5 Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości 2021 2022 60 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.2 - wydatki majątkowe   12 892 809,49 0,00 424 000,00 626 982,49 224 458,14 35,80% 558 730,72 4,33% 

1.3.2.1 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki 
2020 2022 412 444,82 10 389,28 0,00 378 821,00 50 356,20 13% 60 745,48 15% 
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Lp. Nazwa i cel Od Do 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Nakłady 

poniesione 

do 

31.12.2020 

Plan na 

1.01.2021 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

Wykonanie 

całościowe 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

zadania w % 

1.3.2.2 
Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie 

Sołectwa Panki 
2019 2021 73 816,80 28 816,80 0,00 45 000,00 44 996,36 100% 73 813,16 100% 

1.3.2.3 

Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec 

Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-

Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki 

2021 2022 1 530 000,00 0,00 0,00 30 000,00 22 755,00 76% 22 755,00 1% 

1.3.2.4 
Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki - 

Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki 
2020 2021 20 000,00 6 000,01 14 000,00 13 999,99 1 110,00 7,93% 7 110,01 36% 

1.3.2.5 

Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzece Pankówka 

w ciągu drogi gminnej nr 693033S - Przebudowa mostu na przepust 

we wsi Cyganka na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 

693033S 

2021 2022 304 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.2.6 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki - Przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki 
2018 2021 364 066,49 289 066,49 0,00 75 000,00 59 655,00 80% 348 721,49 96% 

1.3.2.7 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II 
2021 2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.2.8 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki 
2021 2023 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

1.3.2.9 
Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - 

Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara 
2021 2022 43 481,38 0,00 0,00 24 000,00 20 683,80 86,18% 20 683,80 48% 

1.3.2.10 
Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków - Oświetlenie 

ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków 
2021 2022 60 000,00 0,00 0,00 30 000,00 18 740,28 62% 18 740,28 31% 

1.3.2.11 
Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci - 

Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci 
2021 2022 85 000,00 0,00 0,00 6 161,50 6 161,50 100% 6 161,50 7% 
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Tab. Kredyty i pożyczki 

 

Rodzaj zobowiązania Zobowiązania 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni 

ścieków w Pankach  (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 

11.10.2012) - na kwotę  

300 000,00 zł 

22 500,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja 

sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach  (BOŚ - Umowa Nr 

S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012) - na kwotę  

155 000,00 zł 

11 625,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, 

ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr 

S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012) - na kwotę 262 529,66 zł 
15 175,00 

Termin spłaty 31.07.2022 

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" 

(WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł 
148 185,00 

Termin spłaty 15.01.2025 

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, 

Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 390 107,26 zł 
1 339 835,72 

Termin spłaty 15.12.2028 

Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

"Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana  

w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę  

1 265 500,00 zł 

476 500,00 

Termin spłaty 30.06.2023 

Emisja obligacji - Seria "D14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia  

i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 - PKO BP na kwotę 500 000,00 zł 
500 000,00 

Termin spłaty 25.11.2022 

Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia  

i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -PKO BP  na kwotę 400 000,00 zł 
400 000,00 

Termin spłaty 25.11.2023 

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

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 250 000,00 zł 
250 000,00 

Termin spłaty 25.11.2023 
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Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia  

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 450 000,00 zł 
450 000,00 

Termin spłaty 25.11.2024 

Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia  

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2025 

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

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2026 

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

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2027 

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

i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP  na kwotę 475 000,00 zł 
475 000,00 

Termin spłaty 25.11.2028 

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

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę  

200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2024 

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

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę  

200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2025 

Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji 

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę  

200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2026 

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

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę  

200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2027 

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

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę  

200 000,00 zł 
200 000,00 

Termin spłaty 20.11.2028 

Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji 

obligacji z dn. 19.12.2018 - NWAI Dom Maklerski  na kwotę 1 000 000,00 zł 
1 000 000,00 

Termin spłaty 20.11.2029 
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Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji 

z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA  na kwotę 895 000,00 zł 
895 000,00 

Termin spłaty 25.11.2030 

Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji 

z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA  na kwotę 700 000,00 zł 
700 000,00 

Termin spłaty 25.11.2031 

Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji 

z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA  na kwotę 700 000,00 zł 
700 000,00 

Termin spłaty 25.11.2032 

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

z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA  na kwotę 365 000,00 zł 
365 000,00 

Termin spłaty 25.11.2032 

RAZEM 10 173 820,72 

  

 

 

 

Wykr. Zobowiązania w 2021 roku. 

 

Zobowiązania

            z tytułu kredytów             z tytułu pożyczek             z tytułu obligacji
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3.1 Podatki 

 

Zestawienie stawek gminnych/maksymalnych za 2021 rok: 

 

PODATEK ROLNY: 

 

Cena 1q żyta - 58.55 zł (stawka maksymalna: 58.55 zł) 

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

Stawka za hap gospodarstwa - 146.375 zł (stawka maksymalna: 146.375 zł) 

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

maksymalna: 5.0 q żyta) 

Stawka za ha użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 292.750 zł (stawka 

maksymalna: 292.750 zł) 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

STAWKI PODATKU ZA M2 POWIERZCHNI W BUDYNKACH 

Nazwa  Stawka uchwalona Stawka maksymalna Jednostka miary 

mieszkalna  0.65 0.85 m2 

pod obrót materiałem 

siewnym  

10.59 11.62 m2 

pod działalność 

gospodarcza 

18.50 24.84 m2 

pozostała na prowadzenie 

działalności pożytku 

publicznego 

5.00 8.37 m2 

zajętych na świadczenia 

zdrowotne 

4.70 5.06 m2 

Pozostała powierzchnia 

budynków 

5.00 8.37 m2 

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOSCI ZA GRUNTY 

Nazwa Stawka 

uchwalona 

Stawka 

maksymalna 

jednostka 

miary 

grunt pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi lub płynącymi 

jezior i zbiorników 

sztucznych 

4.54 4.99 ha 

inny grunt (opodatkowany)  0.25 0.52 m2 
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z działalnością 

gospodarczą (ogólnie) 

0.80 0.99 m2 

Zestawienie stawek gminnych/maksymalnych za 2021 rok 

grunt niezabudowany 

objęty obszarem 

rewitalizacji 

2.98 3.28 m2 

STAWKI PODATKU OD BUDOWLI - PROCENT WARTOSCI 

Nazwa  Stawka uchwalona Stawka maksymalna Maksymalna jednostka 

miary 

opodatkowana 2.00  2.00 % wartości 

 

PODATEK LEŚNY 

 

Cena m3 drewna – 196.84 zł. (stawka maksymalna: 196.84 zł) 

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

Wyliczona opłata za 1 ha – 43.3048 zł (stawka maksymalna: 43.3048 zł) 

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

 

Wpływy z podatków na dzień 31.12.2021 r.  

 

Podatek od nieruchomości os. fizyczne:        921 547,71 zł 

Podatek rolny os. fizyczne:                            179 247,15 zł 

Podatek leśny os. fizyczne:                              14 270,40 zł 

Podatek od śr. transportu os. fizyczne:          102 165,20 zł 

Podatek od nieruchomości os. prawne:      1 776 532,65 zł 

Podatek rolny os. prawne:                                 2 494,00 zł 

Podatek leśny os. prawne:                               53 860,00 zł 

Podatek od śr. transportu os. prawne:           384 028,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
40 

 

 

 

Rys. Wpływy z podatków stan na dzień 31.12.2021 r. 

 

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 r.  

 

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

120 527,73 zł. 
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego os. prawne: 

40 398,79 zł.      
Zaległości z tytułu podatku od śr. transportu os. fizyczne: 0,00 zł.     

Zaległości z tytułu podatku od śr. transportu os. prawne:   0,00 zł.     
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WPŁYWY Z PODATKÓW STAN NA DZIEŃ 

31.12.2021 R.
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Rys. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 r. 

 

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 Raport Gminy Panki wykonany jest z wykorzystaniem gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Panki i nakreśla główne kierunki działań związane z gospodarowaniem 

mieniem gminnym. Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami 

prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy 

i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności także na realizację celów 

publicznych. 

Udostępnienie zasobu nieruchomości następować będzie poprzez m.in. sprzedaż lub zamianę 

nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, najem lub 

dzierżawę bądź przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowych  

planach zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości 

gminne niezbędne do realizacji zadań własnych gminy. W szczególności grunty i obiekty 

użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji gminnych, 

głównie przeznaczone pod rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz sieci infrastruktury 

komunalnej i obiekty im towarzyszące. 

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Panki obejmuje prawa 

majątkowe należące do Gminy Panki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.  
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31.12.2021 R .
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 Mienie komunalne - grunty 

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

1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach 

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

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

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

dokonywane celem realizacji zadań inwestycyjnych Gminy wynikające z zapisów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Źródłem pozyskiwania nieruchomości na 

mienie są umowy cywilno-prawne przejęcia gruntów pod drogi na podstawie art. 98  

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa, że działki gruntu wydzielane pod 

drogi gminne publiczne wskutek podziału na wniosek strony przechodzą na własność gminy za 

odszkodowaniem.  

 

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

31 grudnia 2021 r. wynosi  87,8443 ha. W stosunku do stanu roku poprzedniego nastąpił 

przybytek powierzchni o 1,2120 ha. 

Wobec powyższego struktura własności przedstawia się następująco: 

• grunty pod szkołami i przedszkolami stanowią - 3,3450 ha 

• grunty pod ośrodkami sportu stanowią – 2,8816 ha 

• grunty pod strażnicami OSP stanowią – 3,3763 ha 

• pozostałe  grunty stanowią – 78,2414 ha 

 

Posiadanie. 

 

 Struktura własności gruntów leżących w obrębie Gminy Panki przedstawia poniższa 

tabela. 

 

L.P. Wyszczególnienie Powierzchnia 

1. Grunty Skarbu Państwa 2,7891 ha 

2. Grunty prywatne (dzierżawa od Parafii Panki) 0,4002 ha 

3. Grunty komunalne 87,8443 ha 

Ogółem 91,0336 ha 

 

 Prawa rzeczowe. 

 

 Użytkowanie wieczyste. 

 Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. w użytkowaniu wieczystym są grunty  

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

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie oddano w użytkowanie żadnych dodatkowych gruntów 

gminnych i nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo 

własności. 
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 Trwały zarząd. 

 Według stanu na dzień 31.12.2021 r. jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały 

zarząd przekazano grunty o łącznej powierzchni 3,3450 ha, w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły zmiany. 

     

Użyczenia i dzierżawy. 

 Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. Gmina przekazała w użyczenie 

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

użyczenia działki nr 413/13, położonej w obrębie Panki, została rozwiązana z Dyrektorem 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. Gmina przekazała w dzierżawę grunty o łącznej 

powierzchni 9,4139 ha. 

 

Ograniczone prawa własności gminy. 

Gmina Panki nie ustanowiła ograniczonych praw własności w 2021 r. 

 

Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia. 

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego 

wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, roszczeniami wynikającymi  ze stosunku  

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

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

dokonywanie podziałów nieruchomości.              

 

W 2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego przedstawiały się następująco: 

 

Zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2021 r.: 

Aktualne działania gminy w przedmiocie nabywania gruntów w 2021 r. przedstawiały się 

następująco: 

 

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

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących: 

- działka nr 442, o pow. 1,2100 ha, położona w obrębie Konieczki, gmina Panki, decyzja 

Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.148.2015 z dnia 24.11.2021 r.  

- działka nr 302/6, o pow. 0,4748 ha, obręb Cyganka, decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXVa.7510.9.2020 z dnia 09.07.2020 r., decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr SZ.sp.621.39.2020 z dnia 02.10.2020 r., Wyrok WSA w Warszawie Sygn. Akt IV SA/Wa 

2500/20 z dn. 22.03.2021 r. – oddalono skargę. 
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2. Działki nabyte na postawie umowy kupna – sprzedaży: 

- działka nr 199, o pow. 0,0235 ha, położona  w obrębie Żerdzina, Akt not. Rep A Nr 6677/2021 

z dn. 19.11.2021 r. 

 

Zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2021 r.: 

1. Sprzedaż działki zabudowanej nr 498/4 o pow. 0,1258 ha, położonej w Praszczykach, 

 Akt Not. Rep    A Nr 6327/2021 z dn. 26.10.2021 r. 

2. Sprzedaż działki budowlanej nr 498/5 o pow. 0,0814 ha, położonej w Praszczykach,  

Akt Not. Rep A Nr 6335/2021 z dn. 26.10.2021 r. 

3. Sprzedaż działki zabudowanej nr 56/1 o pow. 0,1397 ha, położonej w Aleksandrowie,  

Akt Not. Rep A Nr 7247/2021 z dn. 14.12.2021 r. 

 

Przewidywane zmiany stanu mienia komunalnego w 2022 r. 

 

 Przewidywane zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2022 r. 

1. Sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Kałmukach oznaczonych działkami                                    

o nr ewid.:  214 o pow. 0,3600 ha, 215 o pow. 0,3536 ha, 219 o pow. 0,2171 ha, 220  

o pow. 0,2547 ha, 226/1 o pow. 0,1125 ha, 233 o pow. 0,2467 ha, 235 o pow. 0,2413 ha, 236  

o pow. 0,2367 ha, 240 o pow. 0,3568 ha, , 285 o pow. 0,1796 ha, 286 o pow. 0,3584 ha, 291  

o pow. 0,1291 ha, 292 o pow. 0,2441 ha, 293 o pow. 0,1258 ha, 294 o pow. 0,2317 ha, 297  

o pow. 0,1323 ha, 298 o pow. 0,2321 ha, 311/2 o pow. 0,0932 ha, 312/2 o pow. 0,1687 ha, 323 

o pow. 0,1478 ha, 335 o pow. 0,2036 ha, będące własnością Gminy Panki, o ogólnej 

powierzchni 4,9794 ha. 

2. Sprzedaż działki budowlano – rolnej nr 103, o pow. 0,5863 ha, położonej w obrębie Kawki, 

gmina Panki (powierzchnia działki nr 103 zmniejszyła się o 0,1494 ha w wyniku regulacji 

granic działek o nr 103, 102 i 101, położonych w Kawkach). 

3. Sprzedaż działek nr 168/5 o pow. 0,0561 ha i nr 167/3, o pow. 0,0559 ha położonych  

w obrębie Kawki, Gmina Panki. 

 

 Przewidywane zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2022 r: 

1. Nabycie nieodpłatne działki nr 244/2 o pow. 0,0082 ha – dr, położonej w Konieczkach, 

Gmina Panki, przez zasiedzenie. 

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

skrzyżowaniu ul. Górniczej i Tysiąclecia.  

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

Wojewody Śląskiego, działek będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących 

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

o pow. 0,1910 ha,  położonych w obrębie Jaciska. 

4. Wykup gruntów przeznaczonych pod przepompownię ścieków w Konieczkach.  
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5. Wykup gruntu zajętego w wyniku przebudowy mostu na rzece Pankówce, 

usytuowanego w ciągu ul. Wspólnej w Pankach. 

 

Podsumowanie. 

 

1. Tegoroczna informacja o stanie mienia komunalnego składa się z dwóch zasadniczych 

części; 

- wykazów i zestawów tabelarycznych mienia komunalnego. 

- dokumentacji opisowej podającej zdarzenia w gospodarowaniu mieniem komunalnym.

  

2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok jest sporządzona w oparciu 

o dokumenty źródłowe znajdujące się w aktach tutejszego Urzędu. 

 

Szczegółową informację o sposobie zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia 

poniższa tabela.  
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INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021* 

(w/g stanu własności na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Stan mienia komunalnego 
 

Planowane 

zwiększenie, 

zmniejszenie 
stanu w roku 

budżetowym 

Sposób zagospodarowania 
W 

bezpośrednim 

zarządzie 
gminy 

 

W trwałym 

zarządzie 

 

Dzierżawa, 

najem, 
leasing 

 

Wieczyste 

użytkowanie 

Inne 

formy 
(umowy 

użyczenia) 

 

Ogółem Stan na 

2020 r. 
Stan na 
2022 r. 

(planowany) 

Stan na                  

31.12. 
2021 r. 

GRUNTY 
OGÓŁEM [ha]                     

w tym 

86,6323 82,8818 87,8443 4,9625 zm. 
 

65,3060 3,3450 9,4139 1,0213 8,7581 87,8443 

Rolne 

 
23,3602 18,0830 23,3837 5,3007 (zm. ) 10,5308 - 7,6768 - 5,1761 23,3837 

Tereny 

budowlane 

 

2,2464 1,3901 1,7501 0,3770 (zm.) 0,5130 - 1,2371 - - 1,7501 

Tereny 

rekreacyjne 

 

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

Pozostałe 

 
59,2513 61,6343 60,9361 0,6982  

(zw. dr) 
54,2574 3,3450 - 1,0213 2,3124 60,9361 

Lasy 

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

 

* Wartości podane w hektarach [ha]. 
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5. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

 Na koniec 2021 roku do sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie Gminy Panki 

przyłączonych było 1752 odbiorców, natomiast do sieci kanalizacji sanitarnej 884 odbiorców. 

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

 Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej jest Związek Międzygminny Panki – Przystajń ds. 

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

 Gmina Panki zakupuje wodę na potrzeby mieszkańców z wodociągu zakładowego 

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

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

Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach należącego do Urzędu Miasta  

i Gminy Krzepice. 

 W 2021 roku Gmina Panki zakupiła 267 293 m3 wody, a głównym dostawcą wody był  

P.S.O MASKPOL, od którego zakupiono 170 168 m3 co stanowi 63,66% całości zakupnej 

wody na potrzeby mieszkańców gminy.  

 

 

 Pomimo podejmowanych działań i rozpisanych przetargów w roku 2021 ze względu 

na nieprzewidywalne i ciągle wzrastające ceny materiałów  nie udało się wyłonić wykonawcy 

inwestycji budowy gminnego ujęcia wody na ul. Dworcowej w Pankach planowanego do 

realizacji łącznie z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki 

 – etap I. Zadanie to traktowane jako priorytetowe dla Gminy Panki będzie realizowane w roku 

2022.  

 

 

68%

14%

18%

P.S.O. MASKPOL S.A. ZDKiM Krzepice Gmina Wręczyca Wielka 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6.1 Gospodarka odpadami 

 
Z dniem 1 lipca 2013 roku ustawodawca nałożył na gminy obowiązek zapewnienia 

czystości i porządku na swoim terenie oraz stworzenie warunków niezbędnych do ich 

utrzymania. Obowiązek ten realizowany jest poprzez objęcie nieruchomości znajdujących  

się na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zamian  

za wnoszoną przez właścicieli nieruchomości odpłatność. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia pojemnika lub worka 

 na odpady komunalne zbierane jako niesegregowane (zmieszane) i odpady zbierane 

selektywnie. Gmina Panki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przejęła od mieszkańców 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w narzędzia do gromadzenia odpadów oraz utrzymanie 

pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

 jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. 

Nowy system gospodarki odpadami obliguje gminy na mocy art. 6c ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U z 2021 poz. 888, ze zm.) do odbioru 

powstałych odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych pozbywają się odpadów zawierając stosowne umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. 

Rodzaje (frakcje)  i sposób zbiórki odpadów na terenie posesji, odbiór tych odpadów 

oraz zbiórkę odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  reguluje 

przyjęty przez Radę Gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki. 

Natomiast szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określa  uchwała Rady Gminy stanowiąca akt prawa miejscowego. 

Gmina realizując ustawowy obowiązek odbioru z terenu nieruchomości odpadów 

komunalnych w drodze zamówienia publicznego wyłania firmę świadczącą usługi w zakresie 

odbioru tych odpadów. Od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie 

Panki odpowiedzialna jest Firma PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Wartość zamówienia stanowi 

kwotę 1 044 673,49  zł. brutto. 

Firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych Gminy Panki, odpady zmieszane oraz pozostałości  

z sortowania przekazywała do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

w Sobuczynie, EKO-REGION SP Z O.O. w Bełchatowie, MPGK Sp. z o. o. Zakład 

Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Zabrzu oraz do Instalacji MBP 

PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k. 
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Nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbiórki 

odpadów zmieszanych i w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

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

Dystrybucja worków na odpady segregowane odbywa się podczas odbioru odpadów 

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

dla mieszkańców worki można dodatkowo odbierać w siedzibie Urzędu Gminy Panki  

pok. nr 2. 

Ponadto w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym  

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

miesięcznej opłaty) oddania następujących frakcji odpadów komunalnych: zużyty sprzęt 

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

przeterminowane leki i chemikalia, drobny metal, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory, 

odpady ulegające biodegradacji i zielone, materiały izolacyjne tj. styropian i wełnę mineralną 

a także odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nie wymagających 

pozwolenia lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.  

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

sobotę każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00. 

 Na stronie internetowej urzędu umieszczone są zasady segregacji odpadów w Gminie 

Panki oraz harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Za dystrybucję harmonogramów 

do mieszkańców odpowiedzialny jest Wykonawca usługi odbioru odpadów. 

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

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

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

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

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

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

deklaracje i zgłosił fakt posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim 

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

osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych 

mieszkańcowi może zostać naliczona podwyższona stawka opłaty w wysokości dwukrotności 

stawki podstawowej tj. 50,00 zł za osobę. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 

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

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.) 

 W dniach 8-9.04 i 11-12.04.2021 oraz 2-3.11 i 22.11.2021 r. na terenie Gminy Panki 

zorganizowana była zbiórka odpadów wielkogabarytowych, które odbierane były bezpłatnie  

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

w dniach 10.03.2021 i 06.10.2021 r. zorganizowana była bezpłatna zbiórka sprzętu RTV i AGD 

w formie wystawkowej  sprzed posesji. 

W poniższych tabelach przedstawione zostały masy poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Panki oraz zgromadzonych w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Łąkowej 8 w roku 2021. Dane 

wynikają ze sprawozdań składanych w systemie BDO przez podmioty świadczące usługi 

odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Panki w 2021 roku. 
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INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PANKI 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1006,0500 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,9400 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 58,4500 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali 23,0000 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 93,1000 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 46,9800 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 21,5200 Mg 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,1900 Mg 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione  

w 20 01 33 
0,1070 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,5250 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

 i 20 01 35 

1,3600 Mg 

20 01 01  Papier i tektura 3,4410 Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,5160 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,8200 Mg 

SUMA 1296,999  Mg  

 

 
INFORMCJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK)  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 

PSZOK 

ul. 

Łąkowa 8 

42-140 

Panki 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,8400 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,3800 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,4800 Mg 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,8900 Mg 
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16 01 03 Zużyte opony 10,4200 Mg 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
1,0800 Mg 

17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

19,5600 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa 5,4000 Mg 

17 09 04  Odpady z budowy 27,5400 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 

 i 20 01 35 

0,3000 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 

 zawierające niebezpieczne składniki 

0,6000 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 16,7000 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,9200 Mg 

 20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

0,2400 Mg 

 20 01 11 Tekstylia 0,3200 Mg 

SUMA 109,6700 Mg 

 

Łączna ilość niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych  

z terenu Gminy Panki w roku 2021 wynosiła 1006,0500  Mg.  

W 2021 r. Gmina Panki osiągnęła następujące poziomy recyklingu lub przygotowania  

do ponownego użycia odpadów komunalnych:  

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 79,28%. 

-  Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

wynosi 27 %.  

Gmina ma świadomość konieczności dalszego edukowania społeczeństwa w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia wytwarzanych odpadów  

oraz właściwego wysegregowania odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych, aby 

poprawić osiągnięte poziomy recyklingu i realnie wpływać na ochronę środowiska  

i przyrody.  
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6.2 Ochrona Przyrody 

 Do obszarów chronionych na terenie gminy Panki należą: 

1. Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 325 – Częstochowa, 

2. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”, 

3. Rezerwat „Modrzewiowa Góra” 

4. Lasy ochronne, 

5. Doliny Rzeczne, 

6. Stanowiska archeologiczne, 

7. Korytarz ekologiczny w ramach sieci ECONET Polska 

8. Krajowy korytarz spójności obszarów chronionych „Modrzewiowa Góra – Dębowa 

Góra”. 

 Do obiektów chronionych na terenie gminy Panki należą: 

- 4 pomniki przyrody: lipa drobnolistna i grupa drzew - 3 graby zwyczajne, rosnące w lasach 

Nadleśnictwa Herby.  

Znaczną część powierzchni gminy zajmują lasy, które tworzą idealne tereny do 

wycieczek pieszych czy rowerowych, m. in. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” 

i Rezerwat Przyrody „ Modrzewiowa Góra”. 

Teren Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą” został utworzony w związku 

z Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. dla 

ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych doliny Liswarty. Park 

obejmuje zwarty kompleks leśny, na terenie Gminy Panki jego powierzchnia wynosi około 

730 ha. Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie kompleksów leśnych oraz 

śródleśnych łąk. 

Rezerwat przyrody „Modrzewiowa Góra” obejmuje powierzchnię około 49 ha. 

Ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia                          

17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody w celu zachowania ze względów 

naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu. 

W krajobrazie przyrodniczym gminy ważną rolę odgrywa również szata roślinna 

z zachowanymi naturalnymi i półnaturalnymi elementami przyrodniczymi. 

 Największe kompleksy leśne występują głównie w części północno – wschodniej oraz 

południowo – zachodniej Gminy Panki. Lasami Państwowymi na terenie Gminy Panki w części 

północno – wschodniej zarządza Nadleśnictwo Kłobuck, natomiast w części południowo -

zachodniej zarządza Nadleśnictwo Herby. Lasy należące do Nadleśnictwa Herby położone są 

w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, w którym obok rozległych 

kompleksów monokultur sosnowych znajdują się także fragmenty cennych fitocenoz leśnych: 

łęgów, borów bagiennych, świetlistych dąbrów, olsów, kwaśnych buczyn i grądów niskich.  
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 Fragment kompleksu leśnego położonego w Zwierzyńcu Trzecim, którym zarządza 

Nadleśnictwo Kłobuck położony jest w Rezerwacie „Modrzewiowa Góra”. 

 Na obszarze Gminy Panki występują także lasy prywatne, stanowiące w większości 

niewielkie, rozproszone enklawy. Lasy te powstały głównie w wyniku sukcesji naturalnej 

(zrastania terenów poeksploatacyjnych, łąk itp.), lub celowego zalesienia gruntów niskiej 

kategorii. Według Planu Urządzania Lasu na obszarze Gminy Panki występują gatunki drzew 

takie jak: sosna pospolita, modrzew, limba, brzoza, akacja, olsza, dąb, topola, osika, wierzba 

oraz lipa.  

 

Rys. Rezerwat „Modrzewiowa Góra” w Zwierzyńcu Trzecim 

 Zalesienia są główną formą zagospodarowania gruntów niskiej jakości, których 

rolnicze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Korzystnie wpływają na strukturę 

użytkowania ziemi i warunki produkcji biologicznej w otaczającej przestrzeni. Zalesienia 

powinny być integrowane z wdrażaniem rolnictwa ekologicznego. 

Planowane zadrzewienia i zakrzewienia powinny być ukierunkowane na produkcje 

drewna, ochronę upraw rolniczych, przed zanieczyszczeniami środowiska, zwiększenie oporu 

środowiska przeciwko szkodnikom roślin uprawnych, kształtowanie środowiska pszczołom 

oraz gatunkom zapylającym, ochronę zlewni źródłowych, zwiększenie wodnej retencji 

środowiska, zwiększenie bioróżnorodności krajobrazu rolniczego stwarzając dzikim 

organizmom drogi między ostojami. 
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 W lasach na terenie gminy żyją również zwierzęta rzadkie i chronione: 

- płazy i gady (żmija zygzakowata, padalec, jaszczurka zwinka i żyworodna, kumak nizinny, 

żaba trawna, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ropuchy szare, zielone i paskówki, traszki 

zwyczajne i grzebieniaste), 

- ptaki (sowa uszata, kobuz, dzięcioł zielony i czarny, bocian biały, myszołów, skowronek 

polny, bażant, kuropatwa i inne), 

- ssaki (sarna, dzik, lis, zając, jenot, kuna leśna, tchórz, borsuk, piżmak, norka amerykańska, 

bóbr, mysz). 

Natura stwarza nam niezliczone możliwości odpoczynku od dnia codziennego. Piesze 

wędrówki po leśnych duktach, wycieczki rowerowe. Warto jest jednak pamiętać, że lasy, łąki 

czy jeziora to nie tylko miejsca w których możemy się zrelaksować, ale przede wszystkim dom 

dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt. Ochrona środowiska jest więc niezbędna, aby nie 

zaburzyć delikatnej równowagi ekosystemu. Spacerując po lesie należy poruszać się po 

ścieżkach. Należy postarać się by nie niszczyć żadnych roślin ani lęgowisk zwierząt.  

 Podczas wędrówek po terenach leśnych i polnych na terenie Gminy Panki można 

spotkać ciekawe okazy płazów i owadów a także kwiaty.  

Poniżej wymienione zostały niektóre z nich. 

 

Rys. Jaszczurka zwinka 

(Lacerta agilis) – gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurkowatych (Lacertidae)  
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 Jaszczurka zwinka jest jednym z czterech gatunków jaszczurek występujących na 

terenie Polski. Jest też jedną z najbarwniejszych w kraju. Jej masywne ciało pokrywają ściśle 

do siebie przylegające łuski. Na grzbiecie są one mniejsze i szorstkie, brzuch zaś pokrywają 

większe i gładkie. Na głowie ma regularnie ułożone tarczki. Głowa jest krótsza, lecz większa 

niż u jaszczurki żyworódki. Jej ogon jest nieco dłuższy od tułowia, ale i tak jest krótszy niż  

u innych jaszczurek. W sytuacji zagrożenia zostaje odrzucony dla odwrócenia uwagi 

drapieżnika, zachowanie to nazywane jest autotomią. Z czasem ogon odrasta do pierwotnej 

długości. Otwory uszne znajdują się z tyłu głowy i są łatwo zauważalne. Kończyny jaszczurki 

są silnie umięśnione, a palce długie, zakończone pazurkami. Samca można odróżnić po 

zielonkawym podbrzuszu, czasem nakrapianym drobnymi plamkami, podczas gdy samica ma 

szary lub kremowy spód ciała. W okresie godowym, czyli w maju, samce przybierają 

intensywną zieloną barwę. Ubarwienie tych gadów jest bardzo różne. Najczęściej grzbietem 

biegnie szeroka pręga, często przecinana drobnymi plamkami, chociaż można też spotkać 

osobniki bez niej. Po bokach ciała biegną jeszcze dwie pręgi z brązowo-czarnych plam. Czasem 

można spotkać osobniki o jednolitym brązowym kolorze, choć są one dosyć rzadkie. Młode 

zwinki po wykluciu się, podobnie jak młode innych jaszczurek, są znacznie ciemniejsze niż 

osobniki dorosłe. Długość życia wynosi ok. 3–4 lat. Maksymalny wiek u tej jaszczurki to 6 lat. 

Cechą typową zarówno dla Lacertilia, jak i wymarłych Eolacertilia jest kształt i budowa regionu 

skroniowego. 

W lutym 2021 roku Gminę Panki odwiedziły kormorany. Przez kilka dni osiadły na 

wierzchołkach drzew rosnących wzdłuż rzeki Pankówki w miejscowości Panki.  

Był to niecodzienny widok dla mieszkańców naszej gminy. 

 

Rys. Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo) 

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/29814/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_%C5%BCyworodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autotomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_godowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymieranie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eolacertilia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Region_skroniowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Region_skroniowy&action=edit&redlink=1
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 Kormoran (Phalacrocorax carbo) jest dużym ptakiem i jedynym gniazdującym 

przedstawicielem swojego rodzaju Phalacrocorax sp. w naszym kraju. Dorasta bowiem nawet 

do 100 cm długości ciała, a jego masa może dochodzić do 4 kg. Rozpiętość skrzydeł wynosi 

około 1,6 m. Jego sylwetka w locie może niektórych przyprawiać o lekki uśmieszek. Ptaki są 

dłuższe niż szersze, do tego mają powyginane niekiedy szyje w zabawny sposób, zwłaszcza 

gdy podchodzą do lądowania. Wyciągają wówczas nogi, których palce scala błona pławna, 

rozkładają skrzydła manipulując nimi we właściwy sposób jakby chcąc wymierzyć lądowisko, 

a na dodatek kręcą szyją. Różnica między samcem a samicą jest trudno zauważalna, chyba że 

podczas sezonu rozrodczego, a i to dla wprawnego oka oraz w zależności od podgatunku. Tych 

jest całkiem dużo. Wyróżniamy Ph. c. carbo, Ph. c. sinensis, Ph. c. maroccanus,  

Ph. c. novaehollandiae czy Ph. c. lucidus. Wynika to z tego, że gatunek ten jest dość szeroko 

rozpowszechniony na całym świecie i kormorana można spotkać od Ameryki Północnej przez 

Europę aż po Australię. Tylko dwa gatunki występują w Europie, czyli Ph. c. carbo oraz  

Ph. c. sinensis.  

 

 

Rys. Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo) 

Źródło: https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/kormoran-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-kormoran-

ciekawostki,25724.html 

 

 

 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/phalacrocorax
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 Zgodnie z wypowiedzią przyrodnika i dziennikarza Kacpra Kowalczyka, samce 

 są większe od samic. Z którymkolwiek podgatunkiem byśmy nie mieli do czynienia,  

to u każdego można dostrzec tę różnicę. Kolejną jest masa ciała, z reguły większa u samców. 

W czasie lęgów niekiedy widać u samic tzw. „plamę lęgową”, czyli zlepek piór w części 

lędźwiowej ułożony w charakterystyczny sposób. I to byłoby na tyle. Bo nawet patrząc na 

młode ptaki, widać wyraźny brak różnicy pomiędzy samcem a samicą w upierzeniu.  

Dla niektórych nawet młode osobniki mogą być nie do odróżnienia w porównaniu z dojrzałymi 

przedstawicielami gatunku. Zatem w przypadku kormoranów próżno szukać czegoś, czego nie 

ma albo jest tylko wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Są za to różnice w upierzeniu między 

poszczególnymi podgatunkami. I tak europejski kontynentalny Ph. c. sinensis w okresie 

godowym przybiera białych piór na głowie, które schodzą na szyję, a do tego zestawu 

godowych ozdób dołącza jeszcze urokliwy pęczek piór umieszczony na potylicy oraz biała 

plama na zewnętrznej stronie ud. Ptaki wyglądają w ten sposób od marca do sierpnia. 

Nominatywny Ph. c. carbo zamieszkujący przede wszystkich północne wybrzeże Atlantyku 

oraz wyspy brytyjskie jest jednolicie czarny z zielonkawofioletowym połyskiem bez względu 

na to, czy trwa sezon lęgowy, czy nie. Każdy kormoran ma przepiękne oczy. Wystarczy 

spojrzeć na jakiekolwiek zdjęcie tego ptaka, by dostrzec te cudownie ubarwione tęczówki.  

Te dla niektórych wstrętne, źle kojarzące się ptaki, każdego powinny przekupić swym 

spojrzeniem. Ten kto zna się choć trochę na różnego rodzaju kamieniach, dostrzeże w nich 

szmaragdy. Niemal 100% jego diety stanowią ryby. 

 

 W 2021 roku, na działce nr 491/4, położonej w obrębie Panki, Gmina Panki, zostały 

wykonane podpory podtrzymujące konary drzewa o gatunku wierzba biała, rosnącego przy 

zbiorniku wodnym w Pankach. 

 Podpory wykonane zostały przez firmę „ZYMET” z Lgoty na zlecenie użytkownika 

terenu - Gminę Panki.  

 Do wykonania zadania użyte zostały dwie podpory dwusłupowe i jedna podpora 

jednosłupowa. Elementy podpór wykonane zostały z profili stalowych ocynkowanych. Podpory 

pionowe zakotwione zostały do przygotowanych przez inwestora stóp żelbetowych za pomocą 

sześciu kotew o średnicy 14 mm przy użyciu kotwy chemicznej.  

 Poniżej zdjęcia przedstawiające podpory drzew. 
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6.3 Usuwanie azbestu 

Gmina Panki dokonuje również sukcesywnie począwszy od 2016 roku likwidacji 

wyrobów zawierających azbest: 

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

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

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

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

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

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

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

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

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

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

środki własne właścicieli 1 481,35 zł, 

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

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

środki własne właścicieli 743,01 zł, 

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

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

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

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

 w 2021 roku usunięto 20,764 Mg – na kwotę 19 647,40 zł, z czego dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 547,66 zł., 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

4 922,08 zł., środki własne właścicieli 10 177,66 zł. 

W związku z wzrostem wskaźnika dochodów podatkowych Gminy Panki w roku 2021 

dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadanie „Usuwania wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki” wyniosło do 70 % kosztów 

kwalifikowanych realizacji zadania. W poprzednich latach zgodnie z Regulaminem 

dofinansowania tego zadania wysokość dopłaty pokrywała do 100 % kosztów usunięcia azbestu 

i wyrobów zawierających azbest. 

Z uwagi na powyższe w roku 2021 właściciele nieruchomości, z których usuwane były 

wyroby zawierające azbest pokrywali 30 % kosztów realizacji zadania, dlatego środki własne 

właścicieli były dużo wyższe względem lat ubiegłych. 
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7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

 Podstawowym dokumentem planistycznym o charakterze ogólnym, obejmującym 

obszar całej gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Panki, które wyznacza podstawowe zarysy i kierunki 

zagospodarowania gminy. W przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Studium nie jest aktem prawa miejscowego i określa ogólną politykę 

przestrzenną gminy. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Panki zostało przyjęte przez Radę Gminy Panki Uchwałą Nr 18.137.2020 z dnia 27 sierpnia 

2020 r. 

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia terenów objętych miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. nie uległa zmianie i zajmuje powierzchnię 

4033 ha, co stanowi 73,41% pow. Gminy, (plany miejscowe nie obejmują terenów Lasów 

Państwowych). Na terenie gminy mamy 21 obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach: Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, 

Janiki, Kałmuki, Konieczki, Koski, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina. 

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
                                       

1. Zmiana fragmentów planu ogólnego Panki, Jaciska, Praszczyki 

   Uchwała Nr 29/VI/95 Rady Gminy w Pankach 

   Z dnia 2.10.1995r. 

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

 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentów gminy Panki 

    /Panki, Kawki, Praszczyki, Zwierzyniec III / 

    Uchwała Nr 5/III/97 Rady Gminy w Pankach 

    Z dnia 21.04.1997r. 

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

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koski Pierwsze 

    Uchwała Nr 38/VI/99 Rady Gminy w Pankach 

    Z dn.5.10.1999r. 

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

 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: 

    Cyganka, Panki, Zwierzyniec III. 

    Uchwała Nr 18/IV/2001 Rady Gminy Panki 

    Z dn. 15.05.2001r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 57, poz. 1493 z dnia 10 sierpnia 2001r. 
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5. Miejscowy plan zagospodarowania terenów eksploatacji powierzchniowej  

w  miejscowości Zwierzyniec III. 

    Uchwała Nr 19/IV/2001 Rady Gminy Panki 

    Z dn. 15.05.2001r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 57, poz. 1494 z dnia 10 sierpnia 2001r. 
 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki- tereny miejscowości 

    Panki i Janiki /ul. Częstochowska/ 

    Uchwała Nr 14/VI/2002 Rady Gminy w Pankach 

    Z dnia 26.09.2002r. 

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

     

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Praszczyki i Kawki 

    Uchwała Nr XX/150/05 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 23.06.2005r. 

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

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Jaciska, Żerdzina i Koski 

    Uchwała Nr XX/151/05 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 23.06.2005r. 

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

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Zwierzyniec III, Ślusarze 

    Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

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

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Janiki i Aleksandrów 

    Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

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

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Konieczki 

    Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

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

 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Praszczyki, Kałmuki 

    Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy w Pankach 

    z dnia 27.04.2007r. 

    Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2100 z dnia 15 czerwca 2007r. 
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13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Panki 

    Uchwała Nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki 

    z dnia 25.02.2013r. 
    Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 2656 z dnia 20 marca 2013r. - pow. 708 ha 

 

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Kostrzyna i Kotary 

    Uchwała Nr 29.223.2013 Rady Gminy Panki 

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

 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Cyganka i Pacanów 

    Uchwała Nr 29.224.2013 Rady Gminy Panki 

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

 

16. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 

    Uchwała Nr 31.231.2013 Rady Gminy Panki 

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

 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

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

    Uchwała Nr 7.55.2015 Rady Gminy Panki 

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

 

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki dla miejscowości: 

    Janiki, Konieczki, Panki 

    Uchwała Nr 8.67.2015 Rady Gminy Panki 

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

 

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

     w  miejscowości Praszczyki, gmina Panki     

    Uchwała Nr 13.109.2016 Rady Gminy Panki 

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

 

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Panki 

      Uchwała nr 27.193.2021 Rady Gminy Panki 

      z dnia 28 czerwca 2021 r. 

      Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4840 z dnia 7 lipca 2021 r. 

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 

Uchwała nr 28.201.2021 Rady Gminy Panki 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5325 z dnia 17 sierpnia 2021 r. 
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 W 2021 r. na wnioski zainteresowanych wydano 47 wypisów i wyrysów  

z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 157 

zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

W 2021 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 

8. INWESTYCJE 

 

Zadania inwestycyjne 2021 r: 

 

Lp. 
Nazwa zadania Charakterystyka zadania 

 

1. 
Budowa ujęcia wody pitnej 

wraz ze stacją uzdatniania 

wody (SUW)- ul. Dworcowa 

Panki oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Konieczki - etap I. 

 

W ramach zadania wykonano odwiert studni głębinowej 

ujęcia wód podziemnych S-2 wraz z oczyszczeniem 

istniejącego otworu studni głębinowej S-1. Wartość 

poniesionych wydatków na to zadanie wynosi: 178 350,00 

zł. Środki pochodzące z Budżetu Gminy. 

Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na rok 

2022 

2. 
Odtworzenie rowów 

melioracyjnych na potrzebę 

budowy ujęcia wody pitnej 

wraz ze stacją uzdatniania 

wody przy ulicy Dworcowej  

w Pankach 

W ramach zadania wykonano czyszczenie rowów wraz  

z usunięciem karpiny.  

Wartość zadania – 14 760,00 zł. Środki pochodzące  

z Budżetu Gminy. 

 

3. 
Remont drogi gminnej nr 

693028S wraz czyszczeniem 

rowów 

 

W ramach zadania w miejscowości Zwierzyniec Trzeci 

wykonano wymianę istniejących przepustów betonowych 

na nowe z rur PP SN8 Ø 400 oraz montaż nowych 

przepustów z rur PP SN8 Ø 400.  

Wartość zadania- 23 935,80 zł, środki pochodzące  

z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. 

4. 
Dostawa i montaż urządzeń 

placu zabaw oraz elementów 

siłowni zewnętrznych  

w ramach środków z funduszu 

sołeckiego na rok 2021. 

 

W ramach zadania dokonano dostawy i montażu 

elementów placów zabaw oraz elementów siłowni 

zewnętrznych dla miejscowości Praszczyki, Kawki, 

Konieczki, Żerdzina, Koski oraz Szkoły Podstawowej  

w Aleksandrowie. 

Praszczyki- Wartość zadania- 19 140,31 zł 

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie- wartość zadania -

10 152,70 zł 

Kawki- wartość zadania- 18 590,29 zł 
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Konieczki- wartość zadania- 27 670,26 zł 

Żerdzina- wartość zadania- 15 921,91zł 

Koski- wartość zadania - 13 203,61 zł 

Zadania współfinansowane z dotacji celowej 

Marszałkowskiego Konkursu” Inicjatywa Sołecka 2021”, 

Funduszu sołeckiego oraz Budżetu Gminy. 

 

5. 
Wykonanie Programu 

funkcjonalno-użytkowego dla 

realizacji zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Praszczyki – 

Kawki” realizowanego  

w ramach Programu  

„Polski Ład” 

 

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno- 

użytkowy dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami dla miejscowości Kawki i Praszczyki 

położonych przy drodze powiatowej nr P2060S Gmina 

Panki od skrzyżowania z dr. gminną nr 693013S do 

skrzyżowania z dr. gminną 693014S oraz dla zabudowań 

przy dr. gminnej 693015S. 

Wartość zadania- 9 600,00 zł 

6. 
Modernizacja obiektu boisk 

sportowych w miejscowości 

Panki” 

Zadanie realizowane  

w 2021/2022 

 

 

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż: systemu 

nawadniania boiska piłkarskiego na którym odbywają się 

rozgrywki klasy okręgowej, z systemem automatycznych 

zraszaczy na powierzchni 105x67 metrów. 

Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów oraz 

ogrodzenie na boisko sportowe. 

Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2014- 

2020, tytuł operacji „Modernizacja obiektów sportowo- 

rekreacyjnych na terenie gminy Panki”. 

Wartość zadania- 81 041,99 zł 

 

7. 
„Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Praszczyki, Kałmuki” 

 

W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Praszczyki. 

Wartość zadania – 59 655,00 zł 

 

 

8. 
„Termomodernizacja remizy 

OSP Zwierzyniec Trzeci” 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową 

wraz z audytem energetycznym . 

Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2022 

rok. 

Wartość zadania 6 161,50 zł. 

 

9. 
Dostawa i zakup sprzętu, 

pomocy 

dydaktycznych w ramach 

realizacji rządowego programu 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

W ramach zadania zakupiono pomoce naukowe oraz 

wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Konieczkach oraz 

w Pankach. 

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego 

programu na lata 2020-2024 „ Aktywna tablica” 
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kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych w latach 

2020-2024 –Aktywna tablica” 

 

Wartość zadania- 69 206,07 zł 

Wartość dofinansowania- 55 364,29 zł 

 

10. 
Remont i zakup wyposażenia 

stołówki w Szkole 

Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Pankach 

 

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń 

stołówki oraz zakupiono wyposażenie ze stali nierdzewnej.  

Zadanie współfinansowano współfinansowanego  

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023  

Wartość zadania ( część remontowa) – 39 670,46 zł 

Wartość zadania (wyposażenie) – 95 309,29 zł 

Wartość dofinansowania 80 000,00 zł 

Łączna wartość zadania 135 000,00 zł 

 

11. 
Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. 

„Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy 

Panki”- 3 części: 

Część 1- Oświetlenie ulic na 

terenie Sołectw Panki –ul. 

Tysiąclecia, od Polomarketu 

do Urzędu Gminy.  

Część 2- Oświetlenie  

ul. Ogrodowa od Hali 

Sportowej do bloków. 

Część 3- Wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz 

montaż lampy na drodze do 

miejscowości Kuźnica Stara, 

oraz zakup i montaż lamp  

i słupów oświetleniowych 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- 

kosztorysową dla 3 części zadania tj. Oświetlenie ulic na 

terenie Sołectw Panki –ul. Tysiąclecia, Oświetlenie  

ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków, Wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze 

do miejscowości Kuźnica Stara. 

W ramach zadania modernizacji świetlenia ulicznego 

zakupiono lampy oraz słupy oświetleniowe wraz  

z przewodami. 

Zadanie współfinansowane z Funduszu sołeckiego na 

2021 rok, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

oraz Budżetu Gminy. 

Fundusz sołecki- 43 761,08 zł 

RFIL- 20 467,20 zł 

Środki własne- 81 569,16 zł 

Całkowita wartość zadania – 145 797,44 zł 

 

12. 
Modernizacja oświetlenia 

podstawowego Hali sportowej 

przy ulicy Ogrodowej  

w Pankach. 

 

W ramach zadania wykonano demontaż opraw 

świetlówkowych, demontaż opraw świetlówkowych  

z kloszem-Oprawy liniowe, dostawa i montaż opraw 

kanałowych - oprawa oświetleniowa LED do powierzchni 

sportowych, dostawa i montaż opraw kanałowych na 

stropie betonowym- oprawa oświetleniowa LED liniowa. 

Wartość inwestycji – 34 563,00 zł 
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13. 
Przebudowa drogi gminnej  

nr 693024S Panki – Ceglarze - 

Zwierzyniec III – Konieczki 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – 

kosztorysową dla zadania „Przebudowa drogi gminnej  

nr 693024S Panki – Ceglarze - Zwierzyniec III – 

Konieczki” 

Wartość zadania -22 750,00 zł, 

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022/2023 

 

14. 
Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych we wsi Cyganka – 

droga gminna nr 693033S 

 

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane  

w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych polegające na przebudowie drogi gminnej 

693033S. w miejscowości Cyganka, gm. Panki, wraz  

z dokumentacją projektową. Zadanie współfinansowane ze 

środków budżetu województwa śląskiego na rok 2021 na 

zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. 

Kwota dofinansowania - 325 250,00 zł. 

Wartość inwestycji – 618 493,20 zł 

 

15. 
Remont pomieszczeń  

w budynku Urzędu  

Gminy Panki 

 

W ramach robót remontowych wykonano głazie gipsowe 

na ścianach oraz suficie Sali narad wraz z malowaniem.  

Wartość zadania – 9 984,08 zł 

16. 
Remont pomieszczenia 

socjalnego wraz z serwerownią 

w budynku  

Urzędu Gminy Panki. 

 

W ramach robót wykonano remont pomieszczeń 

serwerowni wraz z remontem i utworzeniem 

pomieszczeniem pomieszczenia socjalnego dla 

pracowników Urzędu Gminy. 

Wartość zadania- 10 391,72 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
68 

 

 

 

Rys. Odwiert studni głębinowej ujęcia wody przy ul. Dworcowej w Pankach 
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Rys. Prace związane z budową ujęcia wodny pitnej przy ul. Dworcowej w Pankach 

 

Rys. Prace związane z budową ujęcia wodny pitnej przy ul. Dworcowej w Pankach 
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Rys. Odtwarzanie rowu melioracyjnego 
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Rys. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Praszczyki 

 

Rys. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Koski 
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Rys. Nowoczesna stołówka w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach 
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Rys. Oświetlenie ul. Tysiąclecia w Pankach 
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Rys. Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec III 
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Rys. Droga w miejscowości Cyganka 

 

Rys. Wyremontowana sala narad Urzędu Gminy 
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Rys. Wyremontowane pomieszczenie socjalne Urzędu Gminy 

 

9. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 

 

9.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb 

życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Zadania Ośrodka w 2021 roku realizowało 7 pracowników/etatów stałych:  kierownik, 

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

starszy administrator, administrator oraz 1 pracownik i stażysta wykonujący czasowo zadania 

w zastępstwie usprawiedliwionej nieobecności pracowników zatrudnionych na stałe.  

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i zadań własnych oraz koszty działalności GOPS 

w 2021 roku wyniosły: 7 650 009,48 zł. 

w tym:  

-  środki własne gminy -   7,08 % wydatków ogółem – 541 784,17 zł. 

-  dotacja - 92,92 % - 7 108 225,31 zł. 
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 Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na dzień 31.12.2021 r. powyżej 

30% ludności gminy korzystało z różnych form pomocy realizowanych przez GOPS. 

W ramach pomocy społecznej świadczone są:  

 Zasiłki stałe - 9 świadczeniobiorców, łączna kwota pomocy wyniosła 52 418,79 zł. 

W 2021 r. wypłacono 92 świadczenia w formie zasiłku stałego z tego: 

- dla osoby samotnie gospodarującej 82 świadczeń 47 884,00 zł. 

- dla osoby pozostającej w rodzinie 10 świadczeń 4 535,00 zł. 

 

 Zasiłki okresowe, 17 świadczeniobiorców, wypłacono 28 świadczeń, łączna kwota 

zrealizowanej pomocy wyniosła 10 337,06 zł z tego: 

- przyznane z powodu bezrobocia 6 894,00 zł. 

- przyznane z powodu długotrwałej choroby 1 892, 00 zł. 

- inne powody 1 551,00 zł. 

 

 Zasiłki celowe dla 18 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. 

Kwota zrealizowanej pomocy wyniosła 9 335,00 zł. 
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 Dodatkowo w 2021 r. przyznano: 

 Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek  

w szkole i w domu” dla 27 osób na kwotę 19 219,50 zł. 

 Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach dla 19 dzieci na kwotę 9 076,00 zł. 

 Zakup posiłku w okresie zimowym dla 5 osób na kwotę 6 704,50 zł. 

 Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2021 roku wydano decyzje 

dla 1 osoby potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 

 Kierowanie i odpłatność do DPS oraz placówek dla bezdomnych w 2021r. 

poniesione koszty to 121 787,09 zł. 

Kwota została wydatkowana: 

- dla 4 osób odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców gminy Panki 112 681,64 zł. 

- opłacenie 1 osobie schroniska dla bezdomnych  9 105,00 zł. 

 Praca socjalna z takiej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 78 rodzin / 202 osoby   

w rodzinach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom i rodzinom pomocy w postaci szeroko rozumianej 

pracy socjalnej m.in. pracownicy socjalni pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, 

sądowych, pomagają wypełnić dokumenty urzędowe.  Bywa, że podopieczni proszą o zrobienie 

zakupów, często chodzi o zakup leków, czy rejestrację w Ośrodku Zdrowia, itp. Pomoc ta 

dotyczy w głównej mierze osób starszych, samotnych, schorowanych jak również niezaradnych 

życiowo. Praca socjalna wykonywana była przez 3 pracowników socjalnych pracujących  

w terenie. 

 Rodziny zastępcze w 2021 r. 2 dzieci z terenu Gminy Panki zostało umieszczonych  

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

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

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. Koszty gminy związane z pobytem tych dzieci wyniosły: 289,39 zł.  

 

Ponadto realizowane zadania w GOPS to również: 

 

 Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z Przeciwdziałaniem Przemocy 

 w Rodzinie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty. W 2021 r. założono 10 

Niebieskich Kart, prowadzono postępowanie w rodzinach gdzie jest podejrzenie 

występowania przemocy. 

 Karta Dużej Rodziny w 2021 r. Ogółem zamówiono i wydano 9 nowych kart dużej 

rodziny. 

 Pomoc materialna dla uczniów tj.: stypendia i zasiłki szkolne. W roku 2021 

przyznano 12 uczniom stypendium szkolne na kwotę 11 202,00 zł. 

 Paczki mikołajkowe. W 2021 roku zorganizowano Mikołaja dla dzieci z rodzin 

najuboższych oraz rodzin objętych problemem alkoholowym. Przygotowano paczki dla 

10 dzieci z terenu gminy Panki. Wydatkowano kwotę 1 085,41 zł. Zakup paczek został 

sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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 Kolonie letnie. Przy pomocy finansowej Kuratorium Oświaty w Katowicach 

zorganizowano wypoczynek letni dla 2 dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci spędziły 

kolonie w Korbielowie. 

 Pomoc niefinansowa dostarczanie żywności. W 2021 roku skorzystało z tej formy 

pomocy 170 osób. Realizacja programu polega na dostarczaniu żywności dla 

najuboższej ludności w ramach programu „POPŻ - Podprogram 2020”. W roku 

ubiegłym rozdysponowano jej 9,27 ton. 

 Centrum Integracji Społecznej „Druga Szansa”. W 2021 roku do pracy skierowano 

5 osób z terenu Gminy Panki, czego efektem było podjęcie zatrudnienia na podstawie 

umowy o prace 2 osób. 

 W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W 2021 roku wpłynęło 9 wniosków o przymusowe leczenie 

odwykowe. 2 osoby podjęły dobrowolnie leczenie w 2021 r., natomiast 5 osób w roku 

2021 zostało sądownie zobligowani do podjęcia leczenia odwykowego. 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

1) Zasiłki rodzinne. W 2021 r wypłacono zasiłki rodzinne dla 201 dzieci na kwotę 295 476, 

63 zł. W 2021 roku wypłacono 229 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę  

148 719,00 zł. 

a) z tytułu urodzenia dziecka ( 5 dzieci) 5 000,00 zł. 

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

43 252,00 zł 

c) dla 25 osób z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 28 785,00 zł. 

d) dla 4 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka 11 429,00 zł. 

e) dla 19  osób z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

23 780,00 zł. 

f) dla 34 osób z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 23 188,00 zł.  

g) dla 133 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 13 285,00 zł. 

2) Zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono świadczenie dla 105 osób na kwotę 272 821,76 zł. 

3) Świadczenia pielęgnacyjne. W 2021 roku przyznano świadczenie dla 34 osób na kwotę 

778 994,97 zł. 

4) Świadczenia rodzicielskie wypłacono 7 osobom na kwotę 73 620,90 zł. 

5) Świadczenie rodzinne „ Za życiem” – wypłacono 3 osobom świadczenie z tytułu 

urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub czasie płodu w wysokości 12 000,00 zł. 

6) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w 2021 roku wypłacono świadczenie 

dla 25 osób na łączna kwotę 25 000,00 zł. 

7) Zasiłki z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wypłacono świadczenia dla 9 osób na 

kwotę 46 957,20 zł. 

 Kwotę 46 957,20 zł wydatkowano fizycznie na 9 osób pobierających w ciągu 2021 

roku fundusz alimentacyjny, jednakże jedna z tych osób przestała pobierać fundusz z uwagi na 

śmierć osoby zobowiązanej do alimentów. Forma graficzna poniżej przedstawia dane z końca 

roku gdzie na ten czas 8 osób pobierało fundusz alimentacyjny. 
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Rys. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych 

latach 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE PROGRAM 500+ 

W roku 2021 wypłacono świadczenie dla 831 dzieci na kwotę – 5 044 524,20 zł. 

 Różnica w kwocie 501,80 zł pomiędzy księgami rachunkowymi a fizyczną kwotą 

wypłaconych świadczeń przedstawionych w tabeli spowodowana jest zwrotem świadczeń 

nienależnie pobranych wraz z odsetkami, mających wpływ na wysokość wydatków. 

Świadczenia zwrócone w danym roku kalendarzowym pomniejszają wydatki w księgach 

rachunkowych. 
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Rys. Świadczenia wychowawcze w latach 2017-2021  

 Podsumowując, w 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono  

ok. 1500 osobom, różnych form pomocy począwszy od porady, pracy socjalnej, udzieleniu 

wsparcia np. poprzez zapewnienie schronienia przez szeroką gamę świadczeń (zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze „500+”, zasiłki z funduszu alimentacyjnego), 

zasiłki z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe), kierowanie  

i odpłatność do DPS, Karta Dużej Rodziny, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, kierowanie do pracy w CIS, wydawanie 

zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 

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

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

ludności dotkniętej problemami społecznymi. 

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

realizowanej w GOPS. Z uwagi na szeroki wachlarz realizowanych zadań, kryteria dochodowe 

w odniesieniu do różnych form pomocy są różne (kryteria ustalane na podstawie wiążących 

ustaw i aktów wykonawczych lub procedur tj. ustawa o pomocy społecznej, ustawa  

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

oświaty, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci itp.) 

Celem pracy pomocy społecznej wytyczonym przez ustawodawcę jest pomoc  

i zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym od ubóstwa po niezaradność życiową, 

alkoholizm, starość, niepełnosprawność i inne. 
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9.2 Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym i Ochrona Zdrowia 

 

  Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Działania 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawa                                                    

o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2021 – 2025.  

 Wymienione wyżej ustawy umożliwiają samorządowi gminy prowadzenie lokalnej 

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

nadużywających alkoholu i substancji odurzających, współuzależnionych członków rodzin,                     

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

Wyznaczają konkretne zadania i wskazują środki finansowe na ich realizację.  

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Panki tworzone są Gminne 

Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii. Źródłem finansowania zadań 

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

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Głównymi celami programów jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania alkoholu i przyjmowania substancji odurzających (motywowanie 

osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie pomocy prawnej rodzinom 

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

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

procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego), realizacja programów 

profilaktycznych, opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po substancje 

psychoaktywne, edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów 

profilaktycznych, realizacja zadań poprzez organizację warsztatów i zajęć pozalekcyjnych                       

o tematyce profilaktycznej oraz przestrzeganie lokalnej polityki rozwiązywania problemów 

alkoholowych (uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż                               

i podawanie napojów alkoholowych w gminie oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych). 

Zadania przyjęte przez Radę Gminy oprócz działań profilaktycznych w zakresie 

uzależnień obejmują również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy 

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

realizuje przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

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

Biblioteki.  

 W ramach profilaktyki społecznej Gmina współpracuje z organizacjami pożytku 

publicznego, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami abstynenckimi i klubami abstynenta oraz  

dyrektorami szkół i klubami sportowymi.  

 W celu zwiększenia dostępności pomocy dla osób uzależnionych działa punkt  

konsultacyjny świadczący pomoc informacyjną oraz prawną dla osób uzależnionych oraz  
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członków rodzin w których występuje problem alkoholizmu czy narkomanii.  

 

 Środki w ramach GPPiRPA oraz GPPN przeznacza się na realizację zadań 

profilaktycznych w szczególności działań kierowanych do dzieci i młodzieży. Na realizację 

zadań ujętych w programach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                               

i narkomani na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości  120 659,98 zł. wydatkowano kwotę 

109 630,93 zł. 

W roku 2021 z uwagi na  sytuację pandemiczną w kraju realizacja zadań określonych 

w programie, polegająca na bezpośrednich działaniach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

mieszkańcami gminy,  została zrealizowana w mniejszym zakresie niż było to zaplanowane.  

Środki w kwocie 60 tys. zł. zostały przekazane klubom sportowym na realizację zadań 

własnych gminy (zadania publiczne) w zakresie kultury fizycznej i sportu. Organizowane 

zajęcia (treningi) sportowe oraz imprezy sportowe mają za zadanie wypełnienie czasu wolnego 

od nauki i pracy, zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych sportem i rywalizacją fair play 

oraz zachęcenie do preferowania form rozrywki  bez alkoholu, używek i agresji. Część środków 

pozyskanych w ramach tzw. „korkowego” wykorzystana została na zakup sprzętu sportowego 

oraz doposażenie miejsc do realizacji zadań wynikających  z programów profilaktycznych.  

W roku 2021 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wszczęła                                  

16 postępowań o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Wobec 11 osób Komisja 

podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej                         

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

Do Sądu Rejonowego  w Częstochowie wystosowano 7 wniosków o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego.  

 Problemy z alkoholem i używaniem substancji psychoaktywnych nadal niestety                          

są tematem trudnym społecznie, zwłaszcza wśród ludzi żyjących w otoczeniu osoby 

uzależnionej lub nadużywającej alkoholu. Często ujawniają się dopiero w sytuacji kiedy 

zachodzi konflikt z prawem (przemoc domowa, wypadki spowodowane przez pijanych czy 

odurzonych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie dzieci w stosunku do rówieśników, 

kłopoty dzieci w szkole). Działania profilaktyczne mają na celu uświadomienie całemu 

społeczeństwu  a zwłaszcza młodemu pokoleniu, że piętnowanie nagannych (patologicznych) 

zachowań i reagowanie  we właściwy sposób w określonych sytuacjach jest pierwszym 

krokiem do udzielenia pomocy zarówno osobie uzależnionej jak i jej rodzinie. 

. 
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9.3 Gospodarka mieszkaniowa 

 

 Podstawą działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest przyjęty przez Radę Gminy 

Panki uchwałą Nr 36.257.2018 z dnia 5.02.2018 r. „Wieloletni program gospodarowania 

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

Zgodnie z WPGMZG dynamika wzrostu stawek czynszu ustalona została na poziomie 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 

 W roku sprawozdawczym koszty zaliczek na fundusz remontowy do wspólnoty 

mieszkaniowej wynosił 34.213,96 zł. 

 

 

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2021 roku przedstawiały się następująco: 

 

Wyszczególnienie Mieszkania Powierzchnia użytkowa w m² 

Ogółem 15 642 

W budynkach stanowiących 

współwłasność 

6 239 

 

Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy: 

 

2021 r. Kwota zaległości w zł Ilość mieszkań, których 

lokatorzy zalegają z opłatami 

Na dzień 01.01.2021 r. 4103,28 8 

Na dzień 31.12.2021 r. 2094,72 4 

 

 

 W 2021 roku sprzedany został jeden lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie  

w miejscowości Praszczyki. 

 

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

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. 

W 2021 roku wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 14 607,63 zł, których 

beneficjentami było 10 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 73,04 zł, natomiast kwota 

najwyższego dodatku 226,64 zł. 
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9.4 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 

 Bezpieczeństwo mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań własnych samorządu 

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

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

miejscowym zagrożeniem. 

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

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

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

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

integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mająca na celu ratowanie 

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

stopniu wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych.  

 W 2021 roku jednostki z terenu Gminy Panki wyjeżdżały łącznie 89 razy, w tym 56 

razy do pożarów, 32 razy do miejscowych zagrożeń. Jeden raz strażacy zostali zadysponowani 

na miejsce zdarzenia, gdzie wezwanie okazało się być nieuzasadnione (fałszywy alarm).  

 Każdy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczący w działaniu  ratowniczym 

lub szkoleniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny, który w roku 2021 wynosił 10,00 zł. 

za 1 godzinę udziału we wskazanych działaniach.  

 W 2021 roku Gmina Panki wypłaciła strażakom ochotnikom ekwiwalent w wysokości  

13 451,15 zł.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Pożary Miejscowe Zagrożenia Fałszywe Alarmy
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 W 2021 roku Gmina Panki udzieliła dotacji w kwocie 2 500,00 zł. dla strażaków 

ochotników z OSP Kałmuki  na zakup aparatów powietrznych.  

 

Zestawienie środków finansowych w 2021 r.: 

1. Składki na ubezpieczenie i polisy 17 785,35 zł 

2. Badania zdrowotne 6 631,00 zł 

3. Akcje ratownicze, szkolenia 13 451,15 zł 

4. Pozostałe wydatki na potrzeby OSP 132 759,17 zł 

5. Środki przeznaczone z Funduszów Sołeckich na potrzeby 

jednostek OSP 

69 460,74 zł 

 

 

  

 Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Panki wpływa również 

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

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

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

którego wchodzą 4 kamery. Kamery obejmują swoim zasięgiem przejście dla pieszych na  

ul. Tysiąclecia przy Urzędzie Gminy w Pankach, plac zabaw usytuowany przed remizą  

OSP w Pankach, parking/plac targowy zlokalizowany przy ul. 1 Maja oraz parking na  

ul. Ogrodowej znajdujący się przy hali sportowej. 

 

Składki na ubezpieczenie i
polisy

Badania zdrowotne

Akcje ratownicze, szkolenia

Pozostałe wydatki na potrzeby
OSP

Środki przeznaczone z
Funduszów Sołeckich na
potrzeby jednostek OSP
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10.  OŚWIATA 

 

 Trwająca epidemia wywołana wirusem SARS-Cov-2 przeorganizowała wiele dziedzin 

życia, a w szczególności oświatę. Po początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej 

nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. W nowej rzeczywistości wykreowanej przez 

epidemię najważniejsza była realizacja dwóch celów: powstrzymanie rozprzestrzeniania się 

choroby oraz realizacja podstawy programowej. Cele te z lepszym lub gorszym skutkiem udało 

się w roku 2021 osiągnąć. Mimo trwającej pandemii zdecydowano o wznowieniu nauki  

w tradycyjnej formie. 

               Szkoły i przedszkola na bieżąco monitorowały zalecenia i wytyczne służb 

sanitarnych. Dyrektorzy zaopatrzyli placówki oświatowe w bezpłatne środki do dezynfekcji rąk 

oraz  środki w postaci jednorazowych maseczek.    

       

10.1  Wykaz jednostek oświatowych na terenie Gminy Panki 

 

Lp. 
SZKOŁY/ 

PRZEDSZKOLA 

ORGAN 

PROWADZĄCY 
MIEJSCOWOŚĆ PUBLICZNOŚĆ 

1 

Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza 

Kościuszki                

w Pankach 

 

Gmina Panki 
Panki, ul. Tysiąclecia 17 Publiczna 

2 

Szkoła Podstawowa           

im. Stanisława 

Staszica                  

 w Aleksandrowie 

Gmina Panki Aleksandrów 31 Publiczna 

3 

Szkoła Podstawowa          

im. Jana Pawła II   

w Konieczkach 

Gmina Panki Konieczki 64 Publiczna 

4 
Przedszkole               

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

5 

Tęczowe 

Przedszkole –

Centrum Językowe 

„MEGAN CROW”      

 w Pankach 

Osoba fizyczna Panki, ul. Tysiąclecia 3 Niepubliczna 

6 

Przedszkole 

Niepubliczne „ 

Kotek i myszka”     

w Pankach 

Osoba fizyczna 
Panki, ul. Powstańców Śl. 

23 
Niepubliczna 
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10.2  Liczba uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych 

 

Lp. 
Nazwa 

placówki 

poniżej 

"0" 
"0" I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

1. 

Szkoła 

Podstawowa im. 
Tadeusza 

Kościuszki  

w Pankach 

- - 17 20 22 18 18 15 36 27 173 

2. 

Szkoła 
Podstawowa          

im. Stanisława 

Staszica                 
w 

Aleksandrowie 

11 12 4 5 - 8 8 - 6 7 61 

3. 

Szkoła 
Podstawowa  

im. Jana Pawła 

II  
 w Konieczkach 

9 12 13 16 7 12 18 - 26 22 135 

4. 
Przedszkole               

w Pankach 
27 37 - - - - - - - - 64 

5. 

Tęczowe 

Przedszkole –

Centrum 
Językowe 

„MEGAN 

CROW”      
 w Pankach 

28 17 - - - - - - - - 45 

6. 

Przedszkole 
Niepubliczne „ 

Kotek i 

myszka”  
w Pankach 

43 32 - - - - - - - - 75 

 118 110 34 41 29 38 44 15 68 56 553 

 

10.3  Baza oświatowa 

 Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 4 obiekty 

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

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

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. 

Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Budynki szkolne, przedszkolne i otoczenie 

wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy.  
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10.4. Realizowane zadania oświatowe 

 Gmina Panki realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności szkół, przedszkola                  

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

a także finansuje dowóz uczniów do szkół poza terenem gminy.  

 Zadania oświatowe realizowane są ze środków otrzymywanych z budżetu państwa – 

subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.  

W jednostkach oświatowych realizowane są  projekty, zapewniające wysoki poziom nauczania.  

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach : 

a) Projekty i programy:  

- Rządowy pogram „ Aktywna tablica” (łączna wartość w 2021 roku – 32 686,17 zł.) 

- „ Posiłek w szkole i w domu” (łączna wartość w 2021 roku – 138 025,75 zł.) 

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

a) Projekty: 

- Rządowy pogram „ Aktywna tablica” (łączna wartość w 2021 roku – 36 519,19 zł) 

10.5. Wydatki na prowadzenie jednostek oświatowych 

 Na terenie Gminy Panki funkcjonuje szkolnictwo niepubliczne, które w 2021 roku 

otrzymało z budżetu gminy dotacje w następującej wysokości:  

 

 

Lp. 

 

Jednostka niepubliczna 

 

 

Kwota dotacji w 2021 roku 

1 
Tęczowe Przedszkole –Centrum Językowe 

„MEGAN CROW” w Pankach. 
405 790,86 zł. 

2 
Przedszkole Niepubliczne „Kotek i myszka”        

w Pankach. 
855 996,64 zł. 
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11.  KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

 

11.1 Biblioteka 

 

  

 Biblioteka w Pankach jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie 

gminnej instytucji kultury. 

Do jej podstawowych zadań należy: 

1.  Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów 

bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu. 

2.  Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej 

na terenie gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji  

i sprawnej sieci informacji na terenie powiatu. 

3.  Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy statut społeczny. 

4.  Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, 

katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych 

5.  Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę                       

i czytelnictwo. 

6.  Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami na rzecz i dla dobra mieszkańców 

gminy i użytkowników Biblioteki. 

7.  Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki. 

8.  Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez 

wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

 

Wielkość budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach w 2021 r. to 140 000,00 zł. 

Placówka nie posiada filii i oddziałów.   
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11.1.1 Księgozbiór 

 

 Stan księgozbioru (w dniu 31.12.2021 r.) wyniósł 20176 woluminów (w tym 

literatura dla dorosłych – 8866, dla dzieci i młodzieży – 5845, popularnonaukowa 5465). 

 

 
 

 

 Ogólnie w 2021 r. przybyło 721 książek (w tym z zakupu 564 woluminy). 

Stale wzrasta liczba dostępnych książek (w 2019 r. – 19257, w 2020 r. – 19826, w 2021 r. – 

20176) oraz ich zakup co przedstawia poniższa tabela: 

 

ROK 2019 2020 2021 

 

  

ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

OGÓŁEM: 375 8 962 576 11 691 721 15 818 

w tym ze 

środków 

samorządowych 

214 5 280 446 9 373 466 10 895 

 

 

 

 

 

 

 

0,44

0,29

0,27

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU NA KONIEC 2021 ROKU

literatura dla dorosłych

literatura dla dzieci i młodzieży

literatura popularnonaukowa
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 Na zakup książek wydano 13587,00 zł, z czego 2692,00 zł stanowi dotacja pozyskana                               

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pełna nazwa projektu wieloletniego brzmi "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 

CZYTELNICTWA 2.0", Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek 

interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 

 

 

 Struktura zakupionych z dotacji nowości kształtuje się następująco: 61,2 % książki dla 

dorosłych, 22,5% literatura popularnonaukowa, 16,3 %– książki dla dzieci. Wynika to          

z faktu, że w ogromnej części nasi czytelnicy to osoby dorosłe. Dzieci i młodzież zapisane do 

GBP w Pankach korzystają ze zbiorów bibliotecznych w swoich szkołach, uczelniach (osoby 

w wieku do 19 lat stanowią zaledwie 22,5 %). Dotacja w całości została wydana na książki 

drukowane. Nie zakupiono audiobooków i kodów zdalnego dostępu, ponieważ nasi czytelnicy 

wykazują małe zainteresowanie taką formą czytania i słuchania książek.  

Cele projektu zostały osiągnięte - czytelnicy naszej biblioteki będą mogli korzystać 

z udoskonalonej i poszerzonej oferty księgozbioru uzupełnionego o nowości wydawnicze     

i kontynuacje popularnych serii książek. Nowo zakupione książki zostały wyeksponowane  

w bibliotece na półce przeznaczonej na nowości i rozeszły się jak „świeże bułeczki”. Zostały 

również wykorzystane do promocji biblioteki w formie postu na Facebooku i informacji na 

stronie www biblioteki. Pozostałe (157 woluminów) Biblioteka otrzymała w darze głównie od 

czytelników. Dary w postaci książek zostały wycenione na 1404,00 zł.  

Od 2 sierpnia 2021 roku nasza biblioteka umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do 

ebooków w serwisie Legimi, oferującym przede wszystkim bogaty wybór beletrystyki 

(kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. 

Dostęp uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każdego". Zadanie finansowane  

w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 

rok 2021. Jak wcześniej wspomniano wśród naszych czytelników nadal najpopularniejsza jest 

tradycyjna książka drukowana, próbujemy jednak zachęcać do korzystania z kodu dostępów, 

gdyż taka forma czytania jest bezpieczna podczas trwania chorób, epidemii. 
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 Cały księgozbiór jest opracowany w programie Libra Net, a od 2021 roku na stronie 

internetowej biblioteki dostępny jest już KATALOG ON-LINE naszych zbiorów 

bibliotecznych co znacznie ułatwia kontakty z użytkownikami. 

 

11.1.2 Wypożyczenia i czytelnicy GBP w Pankach 

 

 W 2021 roku w odróżnieniu od roku poprzedniego biblioteka funkcjonowała przez 

wszystkie dni z wolnym dostępem do półek, oczywiście przy zachowaniu warunków 

sanitarnych. Sytuacja ta spowodowała, że w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba 

użytkowników i liczba wypożyczanych materiałów bibliotecznych na zewnątrz. Jak wynika  

z wykresu przedstawionego poniżej liczba ta w 2021 roku nie zdołała osiągnąć liczby z przed 

pandemii (2019 r.). Wymogi sanitarne utrudniają obsługę czytelników-wydłużają czas oraz 

generują dodatkowe koszty.  
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11.2 Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 

 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest koordynatorem działalności o charakterze 

kulturalnym  i sportowo-rekreacyjnym w Gminie Panki. Działalność statutowa i programowa 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach  jest finansowana z budżetu Gminy Panki.      

 W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach otrzymał od  Gminy Panki 

dotację celową w wysokości 340 tysięcy złotych. GOKiS Panki pozyskuje również środki 

własne poprzez wynajem obiektów sportowych (np. hali sportowej) oraz dofinansowanie 

różnego rodzaju turniejów i imprez sportowych z powiatowych oraz ogólnopolskich  

(m.in. Europejska Mila w Pankach z Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie)  

czy wojewódzkich związków i organizacji sportowych. W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Pankach zatrudniał  pięciu  pracowników na umowę o pracę (dyrektor, pracownik 

gospodarczy-pełny etat, robotnik gospodarczy-pełny etat, sprzątaczka-1/2 etatu, główna 

księgowa-1/4 etatu). W zależności od potrzeb statutowych GOKiS Panki podpisywał  również 

umowy - zlecenia (z kapelmistrzem, instruktorem nauki gry na instrumentach oraz 

instruktorami prowadzącymi zajęcia sportowe (piłkarskie).   

 W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach zarządzał  

i administrował następującymi obiektami o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

i kulturalnym:  

1. Hala Sportowa (m.in. duża sala sportowa, sala fitness, siłownia),  

ul. Ogrodowa 1. 

2. Stadion piłkarski z budynkiem szatniowo-socjalnym i zadaszoną trybuną  

ul. Częstochowska 13 B.              

3. Boisko wielofunkcyjne „Orlik”, ul. Ogrodowa 11 (w tym boisko ze sztuczną 

nawierzchnią trawiastą do gry w piłkę nożną, boisko z nawierzchnią tartanową do 

gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego, budynek szatniowo-socjalny  

z pomieszczeniem dla instruktorów i trenerów oraz magazynem sprzętu 

sportowego). 

4. Budynek socjalny wraz z palcem zabaw oraz pomostem wodnym, ul. 1 Maja 14.  

5. Siłownia zewnętrzna, ul. Ogrodowa 11. 

6. PZU Trasa Zdrowia, ul. Zwierzyniecka. 
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 W Hali Sportowej w Pankach (ul. Ogrodowa 11) przy zmodernizowanym  oświetleniu 

podstawowym (wymóg licencyjny PZPS) rozgrywa II-ligowa drużyna siatkarek Stoelzle SPS 

Panki.   

 

 
Rys. Hala Sportowa w Pankach, ul. Ogrodowa 11 

 

 
Rys. Hala Sportowa w Pankach, ul. Ogrodowa 11 
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Rys. Siłownia w Hali Sportowej, ul. Ogrodowa 11. 

 
Rys. Siłownia zewnętrzna, ul. Ogrodowa 11. 
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Rys. Stadion Piłkarski, ul. Częstochowska 13 B 

 

 
 Rys. Mecz ligowy na stadionie piłkarskim, ul. Częstochowska 13 B 
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 Na Stadionie Piłkarskim w Pankach (ul. Częstochowska 13 B) odbywają się zajęcia 

treningowe oraz są rozgrywane mecze ligowe seniorów oraz zespołów młodzieżowych Klubu 

Sportowego Panki.   

 

 
Rys. Budynek szatniowo-socjalny w Pankach, ul. Częstochowska 13 B. 
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Rys. Boisko z nawierzchnią tartanową do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego, ul. Ogrodowa 11. 

 
Rys. Budynek socjalny wraz z palcem zabaw, ul. 1 Maja 14. 
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Rys. PZU Trasa Zdrowia w Pankach, ul. Zwierzyniecka. 

               

 W 2021 roku pewien wpływ na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury 

Sportu w Pankach miały czasowe  obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Obostrzenia 

czasowe związane były z ograniczeniami w działalności o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

i kulturalnym  dotyczącymi m.in. limitu osób przebywających na danych obiektach sportowych 

(hala sportowa, orlik czy stadion piłkarski) czy stosowaniem dodatkowych środków  

(m.in. płyny dezynfekcyjne, maseczki itp.) ochrony indywidualnej i zbiorowej. Powyższe 

obostrzenia spowodowały, że część zaplanowanych na 2021 rok imprez o charakterze 

kulturalnym, a zwłaszcza sportowo-rekreacyjnym została odwołana lub odbywała się w tzw. 

ścisłym rygorze sanitarnym co powodowało automatyczny wzrost kosztów organizacyjnych 

tychże wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Niemniej przez cały 2021 rok 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach działał nieprzerwanie. W okresie występowania 

czasowych obostrzeń i ograniczeń pracownicy wykonywali prace porządkowe oraz drobne 

naprawy na obiektach, którymi zarządza i administruje GOKiS Panki.   

 Mieszkańcy Gminy Panki (dzieci, młodzież i dorośli) oraz okolicznych miejscowości  

w 2021 roku korzystali z następujących sekcji sportowych, kół zainteresowań oraz zajęć  

o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  

w Pankach.  

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Mateusz Szyszka)  

2. Nauka gry na instrumentach (instruktorzy Bogdan Krzak i Mateusz Szyszka) 

3. Piłka Siatkowa Mężczyzn (opiekun Mateusz Chyra)  

4. Sekcja taekwon-do ITF ULKS-u Pionier Panki (trener Piotr Telenga) 
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5. Sekcja siatkówki (dzieci i młodzież) Akademii Siatkówki SPS Panki  

6. Sekcja siatkówki (seniorki) Akademii Siatkówki SPS Panki i Stoelzle SPS Panki (trenerzy  

Marcin Cebo i Urszula Jędrys-Szynkiel)  

 Powyższe zajęcia odbywały się w Hali Sportowej przy ulicy Ogrodowej 11 (treningi 

młodzieżowej i seniorskiej sekcji Akademii Siatkówki SPS Panki-duża sala sportowa oraz 

treningi sekcji taekwon-do ITF ULKS-u Pionier Panki-sala fitness) czy nauki gry na 

instrumentach (pokój trenerów i instruktorów), a także w strażnicy OSP Panki przy ulicy 

Tysiąclecia 1 (próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej).  

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Mateusz Szyszka) 

      Ze względu na pandemię koronowirusa działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 

nauka gry na instrumentach była częściowo ograniczona. Okresowobyła prowadzona  

w formule on-line. W 2021 roku skład ilościowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej zmieniał się  

i liczył 10-12 członków oraz 4-8 młodych adeptów nauki gry na instrumentach. W 2021 roku 

członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pankach zaprezentowali się podczas 

odbywającego się 27 czerwca w Złochowicach XXII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, 

który tym razem miał szczególny charakter, a mianowicie został przeprowadzony nie  

w dotychczasowej formule konkursowej, ale nowej tj. festiwalowej z udziałem jedenastu 

orkiestr dętych z terenu powiatu kłobuckiego. Ponadto pomimo czasowych obostrzeń 

pandemicznych Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Mateusza Szyszki 

koncertowała m.in. podczas Festynu Dla Zdrowia w ramach szczepienia przeciw COVID-19 

w Pankach (21.08.2021r.) i Festynu Rodzinnego organizowanego przez OSP  

w Starokrzepicach (22.08.2021r.) oraz uroczystościach państwowych i kościelnych w Pankach 

(msza dożynkowa, pasterka) i Starokrzepicach (msza odpustowa - Święto Św. Barbary). 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta uświetniła również uroczystość podsumowania (dekoracji) 

najlepszych uczestników odbywającego się 29 maja na PZU Trasie Zdrowia w Pankach 

międzynarodowego projektu pod nazwą "Europejska Mila", którego głównym zadaniem był 

powrót dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do systematycznej aktywności fizycznej po 

okresie pandemii koronawirusa. W celu doskonalenia swoich umiejętności muzycznych oraz 

wzajemnej integracji członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej uczestniczyli w dniach  

26-28.08.2021r. w warsztatach muzycznych połączonych z wakacyjnym wypoczynkiem  

w Załęczu Wielkim (woj. łódzkie). 
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Rys. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Pankach pod batutą kapelmistrza Mateusza 

Szyszki podczas XXII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Złochowicach 

(27.06.2021r.) 

Rys. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Pankach podczas 

Europejskiej Mili w Pankach (29.05.2021r.) 
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Piłka siatkowa  mężczyzn (opiekun Mateusz Chyra) 

 W 2021 roku męska drużyna piłki siatkowej GOKiS Panki nie uczestniczyła  

w regularnych powiatowych rozgrywkach ligowych. Niemniej spotykała się podczas 

piątkowych zajęć o charakterze towarzysko-treningowych.   

 Ponadto sekcja piłki siatkowej mężczyzn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

 i Sportu była współorganizatorem rozgrywanego corocznie w styczniu z okazji Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych  

(3 dziewczęta/kobiety i 3 chłopców/mężczyzn), którego XIII edycja odbyła się 31 stycznia 

2021 roku.  

 Z siłowni zewnętrznej usytuowanej obok Hali Sportowej (ul. Ogrodowa 11) oraz PZU 

Trasy Zdrowia (ul. Zwierzyniecka) przez cały rok korzystali mieszkańcy Gminy Panki  

i ościennych miejscowości.  

 GOKiS Panki administrował także Boiskiem Wielofunkcyjnym „Orlik”, na którym 

dwóch Lokalnych Animatorów Sportu  nadzorowało  i przeprowadzało zajęcia o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym (wg tygodniowego harmonogramu) na które uczęszczały dzieci, 

młodzież i dorośli.  

    Na obiektach zarządzanych i administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

 i Sportu w Pankach (Hala Sportowa, Stadion Piłkarski i Orlik) odbywały się również 

systematyczne zajęcia treningowe sekcji piłki nożnej i mecze ligowe (drużyna seniorska oraz 

młodzieżowe) Klubu Sportowego Panki, sekcji piłki siatkowej Akademii Siatkówki SPS Panki 

(drużyna seniorska oraz młodzieżowe) oraz sekcji taekwon-do ITF ULKS  Pionier Panki.  

 Wymiennie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pankach w  Hali Sportowej odbywały się 

także spotkania stowarzyszenia o charakterze kulturalno-historycznym, czyli Stowarzyszenia 

Przyjaciół Panek, którego prezesem jest dyrektor GOKiS-u  Stanisław Wrzesiński.  

 GOKiS Panki był również organizatorem i współorganizatorem kilku imprez  

o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym czy środowiskowym (cyklicznych  

i jednorazowych).  

 Gminny  Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach w 2021 roku był  m.in. organizatorem 

lub współorganizatorem:   

1. XIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych z okazji XXIX Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy (31.01.2021r.)-Hala Sportowa w Pankach 

2. Warsztaty Fotograficzne "Klasyka i eksperyment w portrecie"- Arkadiusz Ławrywianiec 

i Sławomir Jodłowski (04.03.2021r.)-sala Konferencyjna OSP Panki  

3. Turniej Finałowy I Ligi Śląskiej Siatkówki Kobiet (z udziałem czterech najlepszych 

drużyn żeńskich po rundzie zasadniczej I Ligi Śląskiej)-26-28.03.2021r.-Hala Sportowa 

w Pankach  

4. Turniej Półfinałowy o wejście do II Ligi Centralnej Siatkówki Kobiet (z udziałem 

czterech najlepszych drużyn żeńskich z województw: opolskiego, dolnośląskiego, 

lubuskiego i śląskiego) - 09-11.04.2021r.-Hala Sportowa w Pankach  

5. Europejska Mila (29.05.2021r.)-PZU Trasa Zdrowia w Pankach  

6. Mecz Finałowy I Ligi Częstochowskiego Nurtu  Basketu Amatorskiego: UKS Mustaf 

Częstochowa-GCKiS Basket Konopiska 77:58 (30.06.2021r.) - Hala Sportowa  

w Pankach. 
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Rys. Drużyna UKS-u Mustaf Częstochowa 

 

7. Festyn Dla Zdrowia w ramach szczepień  przeciw COVID-19 (21.08.2021r.) 

-tereny wokół Hali Sportowej w Pankach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
108 

 

 

 
Rys. Plakat informacyjny Festynu Dla Zdrowia w ramach szczepień  przeciw COVID-19 

w Pankach  (21.08.2021r.) 
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8. I Turniej Europejski Piłki Siatkowej "Panki Cup" pod patronatem Senatora RP Ryszarda 

Majera, w którym rywalizowały drużyny: TJ Sokol Sterrnbeck (czeska ekstraklasa), 

AZS AWF Warszawa (I Liga Centralna), Akademia Siatkówki SPS Panki (II Liga 

Centralna) i MKS Imielin (I Liga Śląska)-Hala Sportowa w Pankach (29.08.2021r.) 

9. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików (2012r. i mł.) „Pankowiaczek 2021” 

(27.11.2021r.)-Hala Sportowa w Pankach 
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Rys. Drużyna Orlików KS Panki podczas VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

Orlików „Pankowiaczek 2021” (27.11.2021r.) w Pankach. 

 

10. Dyplom rozgrywanego w Hali Sportowej w Pankach VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

Orlików (2012r. i mł.) „Pankowiaczek 2021” (27.11.2021r.).  

11. XXII Turniej Piłki Nożnej Chłopców U-12 "Z Podwórka Na Stadion" o Puchar 

Tymbarku" - Finał Powiatu Kłobuckiego (08.12.2021)-Hala Sportowa w Pankach 

12. XXII Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt U-12 "Z Podwórka Na Stadion" o Puchar 

Tymbarku" - Finał Powiatu Kłobuckiego (08.12.2021)-Hala Sportowa w Pankach 

13. Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaków (2012r. i mł.) „Pankuś Cup 2021” (11.12.2021r.)                   

-Hala Sportowa w Pankach 

14. Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików (2009r. i mł.) "Pankovia Cup" (12.12.2021r.) 

-Hala Sportowa w Pankach 

15. Licencjonowane Warsztaty Trenerskie Podokręgu Piłki Nożnej w Częstochowie  

z aspektów rozumienia gry na przykładzie Śląskiej Akademii Piłkarskiej (18.12.2021r.)-

Hala Sportowa w Pankach . 
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 Na obiektach sportowych GOKiS Panki (Hala Sportowa, Boisko Wielofunkcyjne 

„Orlik i Stadion Piłkarski) odbywały się także turnieje, których współorganizatorami byli: 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku 

i Podokręg Piłki Nożnej w Częstochowie.  

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach był organizatorem przeprowadzonych  

4 marca 2021 roku w sali konferencyjnej OSP Panki pięciogodzinnych Studyjnych Warsztatów 

Fotograficznych pt. "Klasyka i eksperyment w portrecie". Prowadzącymi byli doświadczeni 

fotograficy: Arkadiusz Ławrywianiec i Sławomir Jodłowski. 

  

 
Rys. Studyjne Warsztaty Fotograficzne pt. "Klasyka i eksperyment w portrecie" 

odbywające się w sali konferencyjnej OSP Panki. 
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Rys. Warsztaty  fotograficzne w OSP Panki 

 

 Prowadzącymi Studyjne Warsztaty Fotograficzne pt. "Klasyka i eksperyment  

w portrecie" w Pankach byli doświadczeni fotograficy: Arkadiusz Ławrywianiec i Sławomir 

Jodłowski.  
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Rys. Warsztaty fotograficzne w OSP Panki 
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 Tematem przewodnim Studyjnych Warsztatów Fotograficznych w Pankach była 

"Klasyka i eksperyment w portrecie".  

 Nie w pełnym zakresie udało sie przeprowadzić składające się z cyklu dziesięciu 

warsztatowych spotkań zajęcia fotograficzne w ramach projektu Mobilnego Uniwersytetu 

Kultury i Sztuki mające na celu przybliżenie medium fotograficznego jako jednego ze 

sposobów służących do świadomego opisywania świata oraz ustosunkowanie się do otaczającej 

nas rzeczywistości w aspekcie fotograficznego przekazu. W teoretycznych i praktycznych 

zajęciach fotograficznych (mobilne studio fotograficzne Regionalnego Ośrodka Kultury  

w Częstochowie) odbywających się w cyklu dwutygodniowym w sali konferencyjnej OSP 

Panki uczestniczyli zarówno osoby na co dzień zajmujący się fotografią, jak również 

fotografowie-amatorów z terenu Gminy Panki oraz powiatu kłobuckiego. Ze względu na 

częściowe obostrzenia pandemiczne nie udało się przeprowadzić jedynie części plenerowej 

polegającej na praktycznym fotografowaniu w plenerze.  

 Zajęcia fotograficzne prowadził główny instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym 

Ośrodku Kultury w Częstochowie, a zarazem członek Związku Polskich Artystów 

Fotografików, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, prezes 

Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie, a także organizator licznych imprez fotograficznych 

(m.in. coroczna wystawa Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO), 

plenerów, konkursów, warsztatowych spotkań autorskich Sławomir Jodłowski.  

 Z  powodu częściowych obostrzeń pandemii koronawirusa niestety nie odbyły się 

coroczne konkursy plastyczne i rękodzielnicze z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego 

Narodzenia skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Gminy Panki, a także 

rozgrywany na Orliku w lipcu Młodzieżowy Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej "Letniak 

Cup" czy  największa gminna plenerowa impreza, czyli Gminno-Parafialne Dożynki  

w sierpniu (zwłaszcza ze względu na obostrzenia dotyczące ilości uczestników dwóch ostatnich 

imprez).  

 W 2021 roku, w GOKiS-ie Panki dużym powodzeniem cieszyły się również nieodpłatne 

zajęcia tenisa stołowego (całorocznie do dyspozycji korzystających są rozłożone w Hali 

Sportowej dwa stoły do tenisa stołowego) oraz tenisa ziemnego (boisko z nawierzchnią 

tartanową na Orliku). Liczne grono mieszkańców systematycznie uczęszczało również na 

znajdującą się przy Hali Sportowej w Pankach zewnętrzną siłownię.  

 Z obiektów sportowych GOKiS Panki (Hala Sportowa-duża sala sportowa, sala fitness, 

siłownia), Boisko Wielofunkcyjne "Orlik" oraz Stadion Piłkarski) nieodpłatnie w celach 

treningowo-sportowych korzystają kluby sportowe z terenu Gminy Panki tj. drużyny 

młodzieżowe i seniorzy (klasa okręgowa) KS-u Panki, dzieci, młodzież i seniorki (II-liga 

Centralna) Akademii Siatkówki SPS Panki oraz ULKS Pionier Panki (taekwon-do ITF). 

Również nieodpłatnie codziennie w godz. 8.00-14.30  w Hali Sportowej oraz na Boisku 

Wielofunkcyjnym "Orlik" odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i SKS-u uczniów 

Szkoły Podstawowej w Pankach.   

 Gminny  Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach  współpracuje z Klubem Sportowym 

Panki, Akademią Siatkówki SPS Panki, ULKS-em Pionier Panki, Gminną Biblioteką Publiczną 

w Pankach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Panek, Kołem Emerytów i Rencistów w Pankach 

(m.in. imprezy okolicznościowe), Szkołami Podstawowymi w Pankach, Konieczkach  
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i Aleksandrowie, Przedszkolem w Pankach, Parafią pw. Świętej Rodziny w Pankach, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Pankach, Powiatowym Zrzeszeniem LZS w Kłobucku  

i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Kłobuku (organizacja  i współorganizacja 

imprez sportowych) i Starostwem Powiatowym w Kłobucku (współorganizacja imprez 

sportowych  i kulturalnych).  

 W 2021 roku GOKiS Panki prowadził całoroczną i systematyczną konserwację 

obiektów (m.in. odnowienie i pomalowanie posadzek czy naprawa i wymiana armatury 

sanitarnej w części szatniowo-prysznicowej) oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m.in. 

systematyczna konserwacja i naprawa urządzeń siłowych czy tablicy wyników sportowych  

w Hali Sportowej w Pankach).  

 W 2021 roku przy pomocy środków finansowych Gminy Panki zmodernizowano 

oświetlenie podstawowe na Hali Sportowej (duża sala sportowa-750 luxów) dostosowując 

je do wymogów licencyjnych II-ligowych rozgrywek siatkarskich. Zakupiono i zamontowano 

sześć dużych banerów na tzw. "część okienną" Hali Sportowej pełniących zarazem podwójną 

rolę tj. reklamową oraz przeciwdziałającą nadmiernemu przedostawaniu się przez okna 

promieni słonecznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie różnego rodzaju 

aktywności ruchowej na dużej sali sportowej. Dokonano także rozbiórki dwóch metalowych 

wiat (w przeszłości służących jako obiekty szatniowe, a następnie pełniących rolę magazynu 

sprzętu do koszenia i pielęgnacji boiska piłkarskiego oraz terenów zielonych) na Stadionie 

Piłkarskim przy ulicy Częstochowskiej 13B. W miejsce powyższych wiat zakupiono oraz 

zamontowano nowy garaż metalowy o wymiarach: 4x6 metrów pełniący obecnie funkcję 

pomieszczenia gospodarczego.  

 

 
Rys. Betonowa wylewka pod nowy garaż metalowy na Boisku Piłkarskim przy ulicy 

Częstochowskiej 13 B w Pankach. 
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Rys. Garaż metalowy pełniący obecnie funkcję pomieszczenia gospodarczego na 

Boisku Piłkarskim przy ulicy Częstochowskiej 13 B w Pankach. 

 

 

 
Rys. Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Pankach 
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 W 2021 roku przy pomocy środków finansowych Gminy Panki zmodernizowano 

oświetlenie podstawowe na Hali Sportowej (duża sala sportowa-750 luxów) dostosowując  

je do wymogów licencyjnych II-ligowych rozgrywek siatkarskich.  

 W 2021 roku przy pomocy środków finansowych Gminy Panki  również zakupiono 

 i zamontowano sześć dużych banerów promocyjnych.  

 

  Ponadto GOKiS Panki systematycznie wyposaża poszczególne obiekty sportowe  

(z wypracowanych i pozyskanych finansowych środków zewnętrznych) w niezbędne 

urządzenia i sprzęt sportowy do działalności o charakterze rekreacyjno-sportowym   

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach Stanisław Wrzesiński   

na mocy uchwały Nr 673/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyznawania nagród  

i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 Zarządu 

Powiatu Kłobuckiego 22 czerwca 2021 roku odebrał nagrody (pamiątkowe statuetki)  

w dziedzinie sportu (kategoria trener i działacz sportowy) za szczególny wkład w promocję  

i rozwój sportu na terenie powiatu kłobuckiego za 2019 (zaległą) oraz 2020 rok.     

       

 
Rys. Dyrektor GOKiS Stanisław Wrzesiński ze sportowymi nagrodami w towarzystwie 

Zarządu Powiatu Kłobuckiego. 

 

 Pełniący również funkcję Przewodniczącego Wydziału Szkolenia Podokręgu Piłki 

Nożnej w Częstochowie oraz skarbnika Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 

Sportowych w Kłobucku Stanisław Wrzesiński został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o 75- letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych (1946-1921). Finał  Centralny 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych pod  
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nazwą ,,Wasza historia - naszą historią" odbył się podczas XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS 

i Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Centralnym Ośrodku Sportu a zarazem Ośrodku 

Przygotowań Olimpijskich w Spale (26-28.08.2021r.). Do finałowej rywalizacji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii LZS stanęło 16 uczestników (po jednym 

przedstawicielu z każdego województwa), w tym reprezentujący Śląskie Wojewódzki 

Zrzeszenie LZS w Katowicach Stanisław Wrzesiński. Część finałową Ogólnopolskiej 

Olimpiady prowadził znany dziennikarz radiowy, a zarazem rzecznik Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego w Warszawie Henryk Urbaś. W komisji konkursowej natomiast zasiadali 

specjalista ds. sportu i komunikacji Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie Paweł 

Ratkowski, wieloletnia dziennikarka "Wiadomości Sportowych", a zarazem autorka wielu 

konkursowych pytań Iwona Derlatka oraz dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki przy Polskim 

Komitecie Olimpijskim w Warszawie Sławomir Majcher. W pierwszym pisemnym etapie 16 

uczestników zmagało się  z 96 pytaniami dotyczącymi historii LZS. Do ustnego finału 

odbywającego się z udziałem publiczności w Hotelu "Olimpijczyk" zakwalifikowała się 

najlepsza  szóstka uczestników, która następnie odpowiadała na sześć  ustnych pytań. Dopiero 

dogrywka zadecydowała, że ostatecznie dyrektor GOKiS Panki Stanisław Wrzesiński 

wywalczył drugie miejsce, a zwyciężył reprezentujący woj. kujawsko-pomorskie Marek 

Wolski.  

 
Rys. Uczestnicy Finału Centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej 

historii Ludowych Zespołów Sportowych pod nazwą ,,Wasza historia - naszą historią". 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
119 

 

 

 
Rys. Ogólnopolska Olimpiada dotycząca historii Ludowych Zespołów Sportowych. 

 

 W pierwszym pisemnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady 16 uczestników zmagało 

się  z 96 pytaniami dotyczącymi historii LZS. 

 Do ustnego finału Ogólnopolskiej Olimpiady odbywającego się z udziałem 

publiczności w Hotelu "Olimpijczyk" w Spale zakwalifikowała się najlepsza  szóstka 

uczestników, która następnie odpowiadała na sześć  ustnych pytań. 
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Rys. Ogólnopolska Olimpiada dotycząca historii Ludowych Zespołów Sportowych. 

 

 Część finałową Ogólnopolskiej Olimpiady prowadził znany dziennikarz radiowy,  

a zarazem rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie Henryk Urbaś. 

 

Europejska Mila w Pankach  

 Największą imprezą o charakterze sportowo-rekreacyjnym przeprowadzoną na terenie 

Gminy Panki, którą współtworzyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Gminą Panki była 

przeprowadzona na oddanej do użytku w 2014 roku  PZU Trasie Zdrowia (ul. Zwierzyniecka) 

Europejska Mila. Międzynarodowy projekt pod nazwą Europejska skierowany był do 

całego społeczeństwa (szczególnie Gminy Panki i powiatu kłobuckiego). Głównym zadaniem 

projektu był systematyczny powrót dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do formy fizycznej 

i psychicznej po pandemii koronowirusa, w wyniku której  przez kilka miesięcy praktycznie 

byliśmy pozbawieni jakiejkolwiek formy rekreacji ruchowej  

W sobotę 29 maja na PZU Trasie Zdrowia w Pankach, w ramach Europejskiej Mili 

odbyły się cztery biegi dzieci i młodzieży (dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych  

i średnich), wspólny dla kobiet i mężczyzn (oddzielne klasyfikacje generalne) Bieg Główny, 

 a także wspólny dla kobiet i mężczyzn (oddzielne klasyfikacje generalne) marsz nordic 

walking. Uczestnicy  Europejskiej Mili rywalizowali na dwóch  przygotowanych  przełajowych 

trasach tj. 0,5 mili (ok. 850 metrów)-biegi dzieci i młodzieży oraz 1,5 mili (ok. 2550 metrów)-

Bieg Główny i marsz nordic walking. Na PZU Trasie Zdrowia w Pankach podczas Europejskiej 

Mili rywalizowali zarówno amatorzy biegania czy zwolennicy nordic walking, jak również już  
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utytułowani biegacze z naszego powiatu znani nie tylko na sportowych arenach województwa 

śląskiego. Co najważniejsze w imprezie biegowo-rekreacyjnej uczestniczyły rodziny złożone z 

rodziców i ich dzieci (np. Oliwier i Fabian Stępniowie z Panek czy Michalina i Tomasz 

Kachlowie z Truskolasów)  oraz rodzeństwa (m.in. Julia i Maja Bujak z Panek dopingowane 

przez mamę). Wśród dziewcząt szkół podstawowych triumfowała utalentowana uczennica 

klasy IV Szkoły Podstawowej w Truskolasach Emilia Osadnik z Hutki. Bezkonkurencyjny  

w biegu chłopców szkół  średnich był  natomiast zawodnik sekcji lekkoatletycznej 

Budowlanych Częstochowa,   mieszkający w Krzepicach Marcin Kotala (Zespołu Szkół  

nr 1 w Kłobucku). Siostry Weronika i Ewa Witt triumfowały odpowiednio w biegach szkół 

średnich oraz Głównym. W Biegu Głównym mężczyzn na trzech czołowych miejscach linię 

mety minęli doświadczeni biegacze, znani nie tylko z tras biegowych powiatu kłobuckiego. 

Zwyciężył Dominik Sas ze Starokrzepic przed  Karolem Hernackim z Krzepic oraz Łukaszem 

Nowakiem z Kawek. Wśród  licznych zwolenników nordic walking najlepsi byli Martyna 

Morawska z Kłobucka i Piotr Jeziorski z Iwanowic Dużych.  

Rys. Europejska Mila w Pankach na PZU Trasie Zdrowia (ul. Zwierzyniecka). 
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Rys. Europejska Mila w Pankach na PZU Trasie Zdrowia. 

Podczas Europejskiej Mili w Pankach odbyły się cztery biegi dzieci i młodzieży), wspólny dla 

kobiet i mężczyzn (oddzielne klasyfikacje generalne) Bieg Główny i marsz nordic walking. 

 

 
Rys. Medale za uczestnictwo w Europejskiej Mili w Pankach. 
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 Każdy z uczestników Europejskiej Mili w Pankach otrzymał pamiątkowy medal.  

 Współorganizatorami Europejskiej Mili w Pankach, czyli wydarzenia sportowego 

o charakterze biegowo-rekreacyjnym byli  Powiatowe Zrzeszenia LZS w Kłobucku, Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Urząd Gminy  

w Pankach, Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku, Samorząd Województwa Śląskiego, ISCA  

- International Sport and Culture Association oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Panek, 

Konieczek i Kawek, które  zabezpieczały i  kierowały ruchem podczas sportowej  rywalizacji 

na  PZU Trasie Zdrowia.  

Rys. Projekt „Europejska Mila”. 

 Współorganizatorami Europejskiej Mili w Pankach byli m.in. Urząd Gminy  

w Pankach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 

Powiatowe Zrzeszenia LZS w Kłobucku,Samorząd Województwa Śląskiego i ISCA - 

International Sport and Culture Association.  

 Europejska Mila jest międzynarodowym projektem realizowanym jednocześnie 

w kilkunastu europejskich krajach m.in. Francji, Hiszpanii, Danii, Irlandii. Projekt realizowany 

jest ze środków Komisji Europejskiej (Erasmus +) we współpracy z International Sport and 

Culture Association oraz fundacją V4Sport. Operatorem projektu na terenie Polski są  Ludowe 

Zespoły Sportowe wraz z fundacją V4Sport. W ramach promocji aktywności fizycznej oraz 

rekreacji odbyło się  pięć biegowych  imprez polegających na pokonaniu dystansu 1 mili 

w pięciu miejscowościach Polski: Wolbórz (woj. łódzkie), Panki (woj. śląskie), Białe Błota  
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(woj. kujawsko-pomorskie), Sztum (woj. pomorskie) i Rogoźnica (woj. dolnośląskie).  

Sposób  pokonania symbolicznego dystansu 1 mili pozostaje dowolny (marszem-nordic 

walking, truchtem lub biegiem). Europejska Mila  jest międzynarodowym projektem 

realizowanym jednocześnie w kilkunastu europejskich krajach m.in. Polsce, Francji, Hiszpanii, 

Danii, Irlandii. 

 Wszyscy uczestnicy Europejskiej Mili, którzy marszem, truchtem lub biegiem minęli 

linię mety otrzymali pamiątkowy medal. Natomiast najlepsi w poszczególnych biegach dzieci 

i młodzieży, Biegu Głównym oraz marszu nordic walking zostali uhonorowani pamiątkowymi 

statuetkami, dyplomami oraz upominkami i nagrodami rzeczowymi. Pamiątkowe statuetki, 

medale, dyplomy i upominki wręczali przedstawiciele władz Gminy Panki: wójt Urszula 

Bujak, sekretarz Krystyna Kubat i skarbnik Agnieszka Balas, starosta powiatu kłobuckiego 

Henryk Kiepura i wicestarosta powiatu kłobuckiego Zdzisława Kall, członek zarządu powiatu 

kłobuckiego Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku Joanna Kulejewska, członek Rady Krajowej Zrzeszenia 

LZS w Warszawie Jacek Staniewski, członek Rady Wojewódzkiej Śląskiego Zrzeszenia LZS  

w Katowicach Wiesław Drab oraz główni sportowi organizatorzy Europejskiej Mili, czyli 

przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku Grzegorz Garbaciak i dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach Stanisław Wrzesiński. Podczas  uroczystej 

dekoracji dla najlepszych fanfary zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOKiS Panki.   
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Rys. PZU Trasa Zdrowia w Pankach, ul. Zwierzyniecka. 
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11.2.1 Klub Sportowy Panki  

 19 stycznia 2021 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Klubu Sportowego Panki dokonano wyboru nowego zarządu z prezesem 

Mateuszem  Szadkowskim.  

 W 2021 roku w Klubie Sportowym Panki w systematycznych zajęciach treningowych 

uczęszczało 70 zawodników w czterech młodzieżowych kategoriach wiekowych tj. juniorach 

młodszych, młodzikach, orlikach i żakach  oraz 20 seniorów (klasa okręgowa). W 2021 roku 

Klub Sportowy Panki zorganizował pomimo pandemii koronowirusa prawie 500 zajęć 

treningowych, z czego około 100 to mecze ligowe w różnych kategoriach wiekowych (w tym 

posiadające jedną z najliczniejszych widowni  w regionie częstochowskim  ligowe  spotkania 

drużyny seniorów).  

W sezonie 2020/2021 seniorzy KS Panki (trener Adrian Pasieka) zajęli drugie miejsce  

w tzw. grupie mistrzowskiej Klasy Okręgowej (Częstochowa-Lubliniec) za Unią Rędziny, 

która awansowała do IV Ligi Śląskiej.  Bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych minionego 

sezonu 2020/2021 spisywały się również drużyny młodzieżowe KS-u Panki. Juniorzy 

młodsi B2 (2005r. i mł.) podopieczni Roberta Hyry zajęli drugie miejsce w Okręgowej Lidze 

Juniorów Młodszych B2. Młodzicy (2008r. i mł.) prowadzeni przez Grzegorza Kemusia 

wywalczyli szóste miejsce w III Lidze Wojewódzkiej Młodzika D1 (Grupa II). Trenowani 

również przez Grzegorza Kemusia orliki (2011r. i mł.) zajęli drugie miejsce w II Lidze 

Okręgowej Orlik E2. Natomiast najmłodsi adepci futbolu, czyli żacy (2012r. i mł.) prowadzeni 

przez Jakuba Chrzęstka wywalczyli pierwsze miejsce w czterozespołowej Lidze Żaków F1 

(Grupa II) Podokręgu Częstochowa.  

Po rundzie jesiennej tegorocznego sezonu 2021/2022 występujący w częstochowsko-

lublinieckiej klasie okręgowej (18 drużyn) seniorzy KS-u Panki (trener Adrian Pasieka) 

zajmowali szóste miejsce. Juniorzy młodsi B1 (2005r. i mł.) podopieczni Roberta Hyry 

plasowali się na piątej pozycji w III Lidze Wojewódzkiej Juniorów Młodszych B1 (grupa II). 

Prowadzeni przez Grzegorza Kemusia młodzicy D1 (2009r. i mł.) zajmowali trzecie miejsce 

w Okręgowej Lidze Młodzika D1 (grupa A), a orliki (2011r. i mł.) plasowali się na drugim 

miejscu w Okręgowej Lidze Orlika E1 (Grupa C). Natomiast trenowani przez Jakuba Chrzęstka 

żacy (2013r. i mł.) zajęli trzecie miejsce w czterozespołowej Lidze Żaków F1 (Grupa D) 

Podokręgu Częstochowa.   

 Klub Sportowy Panki był również organizatorem trzech młodzieżowych halowych 

turniejów piłkarskich tj. VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej Orlików (2012r. i mł.) 

„Pankowiaczek 2021” (27.11.2021r.), Turnieju Halowej Piłki Nożnej Żaków (2012r. i mł.) 

„Pankuś Cup 2021” (11.12.2021r.) oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzików (2009r.  

i mł.)  „Pankovia Cup” (12.12.2021r.). Trzy młodzieżowe piłkarskie imprezy zostały rozegrane 

w Hali Sportowej w Pankach.   

 Drużyny młodzieżowe KS-u Panki uczestniczyły również z sukcesami w kilku 

piłkarskich turniejach (m. in. XXII Turniej „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku 

(2010r.) w Pankach-eliminacje powiatu kłobuckiego - I miejsce, IV Turniej Piłki Nożnej 

Zrzeszenia LZS Orlików "Wakacje z piłką-Szukamy Piłkarskich Janków-finał województwa 

śląskiego na Stadionie LKS-u Bestwina (powiat bielski), Duża Piłkarska Kadra Czeka  
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w Puńcowie (powiat cieszyński)-finał województwa śląskiego-5 miejsce Mała Piłkarska Kadra 

Czeka w Miedźnie-finał powiatu kłlobuckiego-5 miejsce, Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaków 

o Puchar Prezesa Pokoju Sadów w Boronowie-I miejsce, Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Młodzików "Orzeł Cup" w Pawonkowie-I miejsce,  Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaków 

"Orzeł Cup" w Pawonkowie I i II miejsce, Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików 'Naprzód 

Cup" w Ostrowach nad Okszą-II miejsce, Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaków 'Naprzód Cup" 

w Ostrowach nad Okszą czy Turnieje Halowej Piłki Nożnej Pankowiaczek (I miejsce), 

Pankovia (I miejsce) i Pankuś Cup w Pankach.  

 Wychowanek  KS-u Panki 11-letni Antoni Szlązak zakwalifikował się  (m.in. poprzez 

odbywające się w Kamyku i Olsztynie k/Częstochowy Dni Talentów) i uczestniczy w zajęciach 

treningowych (m.in. na obiektach piłkarskich Stadionu Śląskiego w Chorzowie) Śląskiej 

Akademii Piłkarskiej utworzonej przez Śląski Związek Piłki Nożnej, a której celem jest  

wyrównanie szans  zawodniczek i zawodników z rocznika 2010 z małych ośrodków 

szkoleniowych poprzez dostęp do profesjonalnego treningu.  

 Klub Sportowy Panki w czasie wakacji  zorganizował dla najmłodszych adeptów piłki 

nożnej zajęcie sportowe tzw. „Sportowe Przedszkole”, w który uczestniczyło ok. 20 młodych 

piłkarzy. 

 Młodzicy KS-u Panki uczestniczyli w zajęciach Mobilnej Akademii Młodych Orłów na 

Stadionie Piłkarskim "Olimpii Truskolasy.  

 W ramach zajęć treningowych grupy młodzieżowe KS-u Panki uczestniczyły także  

w licznych spotkaniach towarzyskich rozgrywanych na obiektach sportowych pankowskiego 

GOKiS-u tj. boisku piłkarskim, Orliku czy Hali Sportowej oraz na wyjeździe  

(m.in. w  Krzepicach, Waleńczowie czy Miedźnie).  

 W 2021 roku KS Panki był również beneficjentem (styczeń-październik) programu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki "Klub", którego ideą jest dofinansowywanie działalności 

związanej z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. W ramach Programu "Klub" 

otrzymał 10 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów  

i instruktorów oraz zakupu  sprzętu sportowego lub organizację obozów sportowych.  

 

Akademia Siatkówki SPS Panki   

 

         W 2021 roku w zajęciach treningowych Akademii Siatkówki SPS Panki (prezes Mateusz 

Szadkowski) odbywających się na Hali Sportowej w Pankach uczestniczyło  

ok. 25 zawodniczek (młodziczki, kadetki i juniorki) oraz 15 siatkarek reprezentujących barwy 

najpierw występującego w rozgrywkach ligowych I Ligi Śląskiej, a następnie II Ligi Centralnej 

seniorskiego zespołu Akademii Siatkówki (Stoelzle) SPS-u Panki.  

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
128 

 

 

 
Rys. Trening młodych siatkarek Akademii Siatkówki SPS Panki w Hali Sortowej  

w Pankach. 

 

 
Rys. Akademia Siatkówki SPS Panki. 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
129 

 

 

 Wybitny siatkarz (m.in. trzykrotny olimpijczyk czy rekordzista pod względem ilości 

występów w Reprezentacji Polski-450 meczy), a obecnie siatkarski trener w Hali Sportowej 

 w Pankach  podczas treningu Akademii Siatkówki SPS Panki.  

 W minionym sezonie 2020/2021 seniorska drużyna Akademii Siatkówki SPS Panki 

najpierw pod kierunkiem Dariusza Parkitnego wygrała siedmiozespołową podgrupę A I Ligi 

Śląskiej Kobiet. Następnie już pod kierunkiem nowego szkoleniowca Marcina Cebo Akademia 

Siatkówki SPS Panki wygrała czterozespołową  tzw. grupę mistrzowską  I Ligi Śląskiej, 

 a potem rozgrywany (26-28.03.2021r.) w Pankach Turniej Finałowy I Ligi Śląskiej Kobiet 

zostając jednocześnie mistrzem województwa śląskiego seniorek.  

 

 
Rys. Akademia Siatkówki SPS Panki. 

 

 Akademia Siatkówki SPS Panki triumfowała podczas rozgrywanego  

(26-28.03.2021r.) w Pankach Turnieju Finałowego I Ligi Śląskiej Kobiet zostając jednocześnie 

mistrzem województwa śląskiego seniorek. 

 Następnie dzięki wygranym podczas rozgrywanego również w Pankach  

(09-11.04.2021r.) Turnieju Półfinałowego o Wejście do II Ligi Centralnej oraz odbywającego 

się w Grodzisku Mazowieckim (23-25.04.2021r.) Turnieju Finałowego o Wejście do II Ligi 

Centralnej Akademia Siatkówki SPS Panki wywalczyła historyczny awans do II Ligi 

Centralnej Piłki Siatkowej Kobiet.  
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Rys. Akademia Siatkówki SPS Panki. 

 

 Akademia Siatkówki SPS Panki wygrywając Turniej Finałowy o Wejście do II Ligi 

Centralnej w Grodzisku Mazowieckim (23-25.04.2021r.) wywalczyła historyczny awans 

 do II Ligi Centralnej Piłki Siatkowej Kobiet.  
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Rys. Plakat Turnieju Półfinałowego o Wejście do II Ligi Centralnej w Pankach 

 (09-11.04.2021r.). 
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 W dowód uznania siatkarskich sukcesów seniorek Akademii Siatkówki SPS Panki 

umowę w roli sponsora tytularnego z klubem na II-ligowe występy podpisała Huta Szkła 

Stoelzle Częstochowa.  

 W sezonie 2021/2022 jako beniaminek składającej się z czterech 10-zespołowych grup 

II Ligi Centralnej Stoelzle SPS Panki pod kierunkiem najpierw Marcina Cebo, a następnie 

Urszuli Jędrys-Szynkiel wywalczył historyczne trzecie miejsce w grupie trzeciej (zarazem 

najlepsze spośród wszystkich żeńskich II-ligowych beniaminków) będąc o przysłowiowy 

"siatkarski krok" od  awansu do Turnieju Półfinałowego o Wejście do  I Ligi (w którym 

rywalizuje osiem najlepszych II-ligowych zespołów).  

 Ponadto Stoelzle SPS Panki dostarczył również wielkich siatkarskich pucharowych 

emocji odpadając dopiero w III Rundzie Tauron Pucharu Polski Kobiet po przegranej 0:3 

(18:25, 18:25, 19:25) z I-ligową  Asotrą Płomieniem Sosnowiec. Wcześnie w II Rundzie po 

wygranej 3:2 (15:25, 25:21, 25:23, 24:26, 16:14) wyeliminował I-ligowy SMS PZPS I Szczyrk.  

 Siatkarki z Panek zajęły także I miejsce w rozgrywanych w Imielinie (11.09.2021r.) 

Siatkarskich Mistrzostwach Powiatów Bieruńsko-Lędzińskiego, Pszczyńskiego oraz Miast na 

prawach powiatu: Katowice, Mysłowice i Tychy, I miejsce w Siatkarskich Mistrzostwach 

Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego i Myszkowskiego w Mykanowie, III miejsce  

w V Memoriale Krzysztofa Turka w Katowicach (18.09.2021r.) czy III miejsce w I Turnieju 

Europejskiego Piłki Siatkowej "Panki Cup" pod patronatem senatora RP Ryszarda Majera  

w Pankach.  

  Akademii Siatkówki SPS Panki była również organizatorem I Turnieju 

Europejskiego Piłki Siatkowej "Panki Cup" pod patronatem senatora RP Ryszarda Majera 

w Pankach (29.08.2021r.), w którym rywalizowały drużyny: TJ Sokol Sterrnbeck (czeska 

ekstraklasa), AZS AWF Warszawa (I Liga Centralna), Akademia Siatkówki SPS Panki (II Liga 

Centralna) i MKS Imielin (I Liga Śląska) oraz współorganizatorem wraz z Gminą Panki oraz 

GOKiS-em Panki Turnieju Finałowego I Ligi Śląskiej Siatkówki Kobiet w Pankach  

(26-28.03.2021r.) i Turnieju Półfinałowego o Wejście do II Ligi Centralnej Siatkówki Kobiet  

w Pankach  (09-11.04.2021r.).  

 Rozgrywane w Hali Sportowej GOKiS-u w Pankach II-ligowe siatkarskie spotkania 

cechowały się ciekawą komentatorsko-muzyczną oprawą oraz gromadziły jedną  

z największych na żeńskich II-ligowych parkietach widownią. 

 

ULKS Pionier Panki  

 W 2021 r. w sekcji taekwon-do ITF ULKS  Pionier Panki, której prezesem, a zarazem 

trenerem jest Piotr Telenga (IV Dan)  na systematyczne zajęcia treningowe (dwa razy  

w tygodniu)  odbywające się w sali fitness GOKiS-u Panki uczęszczało 33 zawodników,  

(12 kadetów, 12 młodzików, 4 juniorów młodszych, 2 juniorów i 3 seniorów).                                

 Największym sukcesem ULKS-u Pionier Panki w 2021 roku było wywalczenie przez 

Pawła Telengę tytułu Indywidualnego Mistrza Europy Juniorów w Taekwon-do ITF, 

 w technikach specjalnych podczas odbywających się w La Nucia, w prowincji Alicante 

(Hiszpania) XXVI Mistrzostwach Europy Juniorów (2003-2004r) w Taekwon-do ITF. 

Paweł Telenga wraz z kolegami, z Reprezentacji Polski  wywalczył również srebrny medal   
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w Drużynowych Testach Siły oraz dwa brązowe medale w Drużynowych Walkach 

 i Technikach Specjalnych. Rywalizował także w Indywidualnych Walkach Juniorów (do 68 

kg).  

 
Rys. Zajęcia treningowe sekcji taekwon-do ITF ULKS Pionier Panki. 
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Rys. Paweł Telenga (w środku) na najwyższym stopniu  podium Mistrzostw Europy  

w Taekwon-do ITF Juniorów w Technikach Specjalnych. 
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 Ponadto Paweł Telenga oraz Maja Telęga uczestniczyli w konsultacjach 

 i zgrupowaniach Kadry Polski Juniorów w Taekwo-do ITF w Spale i Zakopanem.    

Rys. Paweł Telenga (w środku)  wraz z kadrą trenerską podczas Kadry Polski Juniorów 

w Taekwo-do ITF w Zakopanem. 

 Zawodnicy i zawodniczki oraz trenerzy ULKS Pionier Panki byli także powoływani na 

Centralne Zimowe (03-09.01.2021r. w Szczyrku , w którym uczestniczyli: Michał Telęga, 

Antonina  Kwiędacz, Kinga Oziębała, Maja Telęga, Patryk Kałmuk, Paweł Telenga oraz trener 

Piotr Telenga) i Letnie Zgrupowania Taekwon-do ITF.                                                                 

 W  Pankowskim Do-Jang, czyli sali fitness Hali Sportowej GOKiS-u Panki były 

przeprowadzane egzaminy na wyższe stopnie uczniowskie. Przed Centralną Komisją 

Egzaminacyjną Polskiego Związku Taekwon-do ITF Paweł Telenga zdał  egzamin na stopień 

II DAN, Maja Telęga na stopień I DAN, a klubowy weteran Wojciech  Łyko zdał  na czarny 

pas.                                                                                                                   

 Na mocy uchwały Nr 673/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyznawania 

nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 

Zarząd  Powiatu Kłobuckiego nagrodził 22 czerwca 2021 roku  zawodników i zawodniczki 

ULKS Pionier Panki Pawła Telengę, Maję Telęga i Antonię Kwiędacz (nagrody finansowe  

i pamiątkowe statuetki) za osiągnięcia sportowe  na szczeblu ogólnopolskim oraz  prezesa 

klubu, a zarazem trenera  Piotra Telengę (pamiątkowa statuetka) w dziedzinie sportu (kategoria 

trener i działacz sportowy).  
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11.3. Wydarzenie kulturalne i promocja Gminy Panki 

 W Gminie Panki do głównych wydarzeń kulturalnych należy wymienić: 

1. Jubileusz pożycia małżeńskiego, który w trosce o zdrowie mieszkańców odbył się na 

zmienionych zasadach. Jubilaci nie mogli zostać zaproszeni na poczęstunek więc 

obdarowano ich kwiatami, drobnymi upominkami  w ich domach. Na ten cel Gmina 

Panki wydała z budżetu kwotę 2 291,72 zł.  

 

2. Piknik z okazji Dnia Dziecka, który ze względu na trwającą w kraju pandemię Covid- 

19, jak również z powodu  zakazu dotyczącego organizacji imprez masowych oraz 

organizowania zgromadzeń publicznych nie odbył się.  

 

3. Dożynki Gminne, które również ze względu na trwającą sytuację pandemiczną w kraju 

nie odbyły się.  

 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 Realizując zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu Gmina Panki 

współpracuje z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Zadania realizowane w ramach tej współpracy skierowane są 

do mieszkańców Gminy Panki a w szczególności do dzieci i młodzieży. Działania te mają na 

celu zainteresowanie szerokich grup młodych ludzi kulturą fizyczną i sportem, wypromowanie 

aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz organizację imprez sportowych chętnie 

oglądanych przez mieszkańców gminy. Zlecając realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury fizycznej i sportu podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Gmina 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańców. Działający od ponad osiemdziesięciu lat 

Klub Sportowy KS Panki zrzesza nie tylko zawodników ale gromadzi na boisku liczne rzesze 

kibiców, dla których organizowane są zawody i imprezy sportowe. Alternatywą dla  piłki 

nożnej jest rozwijająca się z dużym rozmachem piłka siatkowa. Akademia Siatkówki SPS Panki 

zrzesza w swoich szeregach coraz więcej graczy i gromadzi na trybunach kibiców 

zainteresowanych tym sportem. Organizacje pożytku publicznego oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego prowadzące na terenie Gminy Panki działalność w zakresie 

kultury fizycznej i sportu z zaangażowaniem  i osiągając dobre wyniki realizują powierzone im 

zadania publiczne. Dla władz Gminy ważnym jest, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć 

w treningach i zawodach sportowych oraz wspierać swoich zawodników.  

Współpraca Gminy Panki z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega na : 

1. zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie                                   

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 

2. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności                                       

i współdziałaniu w celu zharmonizowania  działań, 

 



Raport o stanie Gminy Panki 2021 

Gmina Panki – warto tu mieszkać 
 

                                                                                    
137 

 

 

3. konsultowaniu odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych       

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Na realizację zadania „propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej 

poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych” będącego przedmiotem konkursu ofert w roku 2021, przeznaczono środki  

w wysokości  50 000,00 zł.  

 

Gmina Panki zleciła wykonanie zadań publicznych: 

 

1. Przy wsparciu realizacji zadania  kwotą  38 000,00 zł. Klubowi Sportowemu KS Panki. Okres 

realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku.  

2. Przy wsparciu realizacji zadania  kwotą  12 000,00 zł. Akademii Siatkówki SPS Panki.  

Okres realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku.            

W roku 2021 Gmina realizowała również zadanie „Piłkarskie Panki – propagowanie wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, poprzez organizowanie treningów, 

zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w Klubie Sportowym Panki. Zadanie to zostało 

powierzone do realizacji Klubowi Sportowemu KS Panki. Na ten cel Gmina przeznaczyła 

kwotę 10 000,00 zł. Okres realizacji zadania od 30 listopada 2021 roku do 30 grudnia 2021 

roku. 

Po upływie okresu realizacji, wszystkie zlecone do realizacji zadania zostały poprawnie 

i terminowo rozliczone. Przeznaczone na realizację zadań środki zostały wykorzystane   

w całości. 

Zadania przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2021, zostały wykonane 

przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Panki  w łącznej kwocie  

60 000,00 zł. i realizowane były w ramach Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarówno 

podczas realizacji zadań jak i po ich zakończeniu, nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi   

i zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania zleconych zadań. 
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13. PODSUMOWANIE 
 

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Panki za rok 2021.  

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy to cały świat 

z niepokojem śledzi działania wojenne na Ukrainie oraz zmaga się z rosnącą inflacją. Nawet 

krótkoterminowe prognozy bywają zawodne, a co dopiero przewidywania o kilkuletnim 

horyzoncie czasowym. Wspólnie jednak chcemy, aby Gmina Panki była miejscem otwartym, 

przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów.  

 Wprowadzony w 2021 roku reżim sanitarny i nałożone obostrzenia znacznie utrudniły 

nam funkcjonowanie oraz realizację niektórych zadań, szczególnie w obszarze kultury i sportu. 

Najważniejszym zadaniem w aspekcie ochrony zdrowia była organizacja masowych szczepień. 

Tym bardziej cieszy fakt, że w tak trudnej sytuacji zrealizowano zadania inwestycyjne 

takie jak: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyganka, wykonanie dodatkowych 

przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Praszczyki, wykonano także remont stołówki 

szkolnej w Pankach oraz remont pomieszczeń Urzędu Gminy.  

Ponadto rozpoczęto realizację wielu innych zadań inwestycyjnych, niezwykle ważnych 

dla mieszkańców takich jak: budowa ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody,  

wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Praszczyki – Kawki, rozpoczęto również realizację rozbudowy oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy - to tylko niektóre z podjętych działań na rzecz rozwoju naszej 

wspólnoty.. 

 Jednocześnie cały czas prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia 

pozyskania środków finansowych z różnych źródeł, w celu rozpoczęcia realizacji nowych 

projektów inwestycyjnych.   

 W 2021 r. zrealizowane zostały kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego,  

co stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Z roku na rok obserwujemy przemiany, jakie zachodzą na terenie sołectw, 

powstają tam atrakcyjne place zabaw dla dzieci oraz miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

 Realizacja tych  przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców, 

w szczególności zaczynając od Państwa Radnych w gestii których leży decyzyjność, sołtysów, 

pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, lokalnych przedsiębiorców  

i społeczników.  

  

 Dziękuję Państwu za kolejny rok, myślę, że udanej współpracy. 

 

 

 

                                                                                                  Urszula Bujak 

        Wójt Gminy Panki 

 


