
Tworóg, 31 maja 2021

RAPORT O STANIE GMINY TWORÓG W ROKU 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa, Wójt Gminy Tworóg przedstawia niniejszym raport o stanie
Gminy Tworóg w roku 2018.

Gmina Tworóg informacje ogólne:



Wspólnotę samorządową Gminy Tworóg stanowią mieszkańcy następujących miejscowości:

- Tworóg,

- Boruszowice,

- Brynek,

- Hanusek,

- Koty,

- Mikołeska,

- Nowa Wieś Tworoska,

- Połomia,

- Świniowice,

- Wojska.

Siedzibą organów gminy jest budynek Urzędu Gminy mieszczący się w Tworogu przy ul. Zamkowej 16.

Terytorium gminy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 12,435 ha. W 2018 roku zmianie uległy
granice Gminy co związane było z uporządkowaniem stanu prawnego mieszkańców Boruszowice –
ich posesja  leżała  administracyjnie  w Gminie  Tarnowskie  Góry  i  mieszkańców Strzybnicy  których
posesje leżały na terenie Gminy Tworóg.

Zmiany  dotyczyły:  gminy o statusie  miasta  Tarnowskie  Góry  i  gminy  Tworóg  przez  włączenie  do
dotychczasowego  obszaru  gminy  o  statusie  miasta  Tarnowskie  Góry  części  obszaru  obrębu
ewidencyjnego Hanusek, to jest działek ewidencyjnych nr 111/23, 191/44, 192/43, 226/21, 227/21,
228/22 i 231, o łącznej powierzchni 18,90 ha, z gminy Tworóg oraz w powiecie tarnogórskim – gminy
Tworóg i  gminy o statusie miasta Tarnowskie Góry przez włączenie do dotychczasowego obszaru
gminy  Tworóg  części  obszaru  obrębu  ewidencyjnego  Pniowiec,  to  jest  działek  ewidencyjnych  nr
232/41, 1438/41 i  1439/41, o łącznej powierzchni 2,56 ha, z  gminy o statusie miasta Tarnowskie
Góry.
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Rysunek1: Ilustracja obszarów zamienianych w procesie zmiany granic Gminy Tworóg oraz Gminy
Tarnowskie Góry.
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Rysunek 2: Graficzny przebieg granic administracyjnych Gminy Tworóg.
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Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości Gminy Tworóg:

Miejscowość Pow. [ha]

Boruszowice 670,3

Brynek 1158,7

Hanusek 654,9

Koty 2351,5

Mikołeska 928,7

Nowa Wieś Tworoska 503,2

Połomia 1052

Świniowice 1684,9
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Tworóg 2423,6

Wojska 1007,3

Wykres  1.  Udział  procentowy  powierzchni  poszczególnych  miejscowości  Gminy  Tworóg  w  jej
całkowitej powierzchni 12435 ha.
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Gmina działa poprzez swoje organy. Organami Gminy są:

- Rada Gminy Tworóg organ uchwałodawczy,

- Wójt Gminy Tworóg jako organ wykonawczy.

W skład Gminy Tworóg wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

3. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu.

5. Gminne Przedszkole w Tworogu wraz z oddziałem zamiejscowym w Kotach.

6. Szkoła Podstawowa w Tworogu.

7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boruszowicach.

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce.
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W  gminie  w  2020  r.  obowiązywały  następujące  dokumenty  strategiczne  stanowione  prawem
lokalnym:

Statuty zatwierdzane uchwałami Rady Gminy:

Nr XLV/437/2014 z dnia 25.08.2014r. w sprawie Statutu Gminy Tworóg;

Nr XXV/214/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Tworóg;

Nr XXV/215/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Koty;

Nr XXV/216/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Świniowice;

Nr XXV/217/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Wojska;

Nr XXV/218/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Połomia;

Nr XXV/219/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Brynek;

Nr  XXV/220/2012  z  dnia  3.12.2012r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Sołectw  Boruszowice  i
Hanusek;

Nr XXV/221/2012 z dnia 3.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Mikołeska;

Nr XXIII/188/2012 z dnia 2.10.2012r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy
XV/2210/2000  z  dnia  2.03.2000r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu;

Nr XXI/195/2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Tworogu;

Nr  XXIII/189/2012  z  dnia  2.10.2012r.  w  sprawie  przyjęcia  statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Tworogu;

Nr XV/97/2011 z dnia 5.12.2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu.

Inne dokumenty zatwierdzone uchwałami Rady Gminy:

Nr  VI/44/2019 z  dnia  25.03.2019r.  w sprawie  przyjęcia  „Programu usuwania  azbestu i  wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032”.

Nr XLI/357/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla
Gminy Tworóg na lata 2018-2022”.

Nr  XL/347/2018  z  dnia  28.03.2018r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Tworóg  do  Klastra  Energii
„Zielona Energia Leśnej Krainy”.

Nr  XVIII/159/2016  z  dnia  30.05.2016r.  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  poprawionego  „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”

Nr  VI/52/2015  z  dnia  30.03.2015r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Tworóg  do  Lokalnej  Grupy
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
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Nr XXXII/301/2013 z dnia 13.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod
nazwą  Związek  Gmin  I  Powiatów  Subregionu  Centralnego  Województwa  Śląskiego  z  siedzibą  w
Gliwicach.

Nr XIV/120/2007 z dnia 3.09.2007r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Tworóg a Gminą Benov.

VIII/61/2007  z  dnia  2.04.2007r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji
społecznych.

Nr XIII/181/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Kumhausen.

Nr VIII/61/91 z dnia 4.02.1991r. w sprawie utworzenia posterunków Policji Lokalnej w Tworogu i w
Krupskim Młynie.

Mieszkańcy gminy:

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 23 osoby,
przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 7897 osoby, w tym 4038 kobiet i 3859 mężczyzn. W
odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

liczba mieszkanek zameldowanych w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 590 osób, a
liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym — 608 osób. W sumie 1198.

liczba mieszkanek zameldowanych w wieku produkcyjnym (16 lat — 59 lat) wynosiła 2384 osób, a
liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64 lat) wynosiła 2711 osoby. W sumie 5095.

liczba  mieszkanek  zameldowanych  w  wieku  poprodukcyjnym  wynosiła  1064  osób,  a  liczba
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 540 osoby. W sumie 1604.

W 2020 roku w Gminie Tworóg narodziło się 73 osób, w tym 38 dziewczynek i 35 chłopców. Zmarło
116 osób, w tym 60 kobiet i 56 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 roku wyniósł : —
4,3 ‰ .

Odnotowano w 2020 roku 0 zgon wśród niemowląt.
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Wykres 2. Rozkład zamieszkujących w Gminie Tworóg w rozbiciu na miejscowości.

Finanse gminy

Polityka finansowa gminy realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową uchwalaną przez Radę
Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Budżet na rok 2020
został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XIV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2020 r., gdzie dochody stanowiły kwotę 49.002.062,52  zł, a
wydatki 50.860.113,39 zł.

Przyjęto zatem deficyt budżetu w wysokości 1.858.050,87 zł, który zaplanowano pokryć przychodami
z tytułu kredytów.

W trakcie 2020 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po
stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 249.822,52 zł i po zmianach plan dochodów (wg
stanu  na dzień 31.12.2020  r.)  wyniósł  49.251.885,04  zł.  Ogółem dochody  budżetu  w  2020  roku
wykonano w kwocie 47.545.334,00 zł, co stanowi 96,54 % planu.

Po stronie wydatków, w 2020 roku, budżet został zwiększony o kwotę 853.762,56 zł i po zmianach
plan wydatków (wg stanu na dn. 31.12.2020 r.) wyniósł 51.713.875,95 zł. Ogółem wydatki budżetu w
2020 roku wykonano w kwocie 45.790.056,04 zł, co stanowi 88,55 % planu.

Na koniec  2020 roku,  w budżecie  Gminy Tworóg zaplanowany deficyt  ukształtował  się  w kwocie
2.461.990,91 zł. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2020 r. budżet
wykazuje nadwyżkę w wysokości 1.755.277,96 zł.

Dochody  w przeliczeniu  na  1  mieszkańca  wynosiły  w  zakrągleniu  6.020  zł,  natomiast  wydatki  w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.798 zł.
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Działalność inwestycyjna

W roku 2020 w gminie kontynuowano projekt ze współudziałem środków zewnętrznych:

Budowy kanalizacji podciśnieniowej sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska

W 2020r. kontynuowano realizację projektu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym
w ramach  pozyskanych  środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi  priorytetowej:  V.
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-
ściekowa  dla  poddziałania:  5.1.1.  Gospodarka  wodno-ściekowa  ZIT.  W  ramach  projektu
skanalizowano sołectwo Nowa Wieś Tworoska. Główne kolektory zostały prowadzone są wzdłuż dróg
powiatowych oraz dróg gminnych. Studzienki zaworowe lokalizowano na terenach prywatnych oraz
w drogach dojazdowych do działek.  Pompownia  próżniowo tłoczna jest  zlokalizowana w miejscu
przewidzianym  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Zebrane  ścieki  pompowane  będą
rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska i dalej
do gminnej  oczyszczalni  ścieków w Tworogu.  Po wykonaniu kanalizacji  Gmina Tworóg w ramach
środków własnych odtworzono nawierzchnię drogi powiatowej, dróg gminnych.

Wybudowana kanalizacja została oddana do użytkowania i przekazana Zakładowi Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Tworogu w odpłatne administrowanie. Rozpoczęto proces przyłączania nieruchomości
sołectwa Nowa Wieś Tworoska do nowo wybudowanej  kanalizacji.

Wykaz urządzeń:

Charakterystyka techniczna / Pozwolenie nr 1175/16 z dnia 22.08.2016r.

Budowa sieci podciśnieniowej  

Rodzaj materiału Średnica Jednostka
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Kanalizacja podciśnieniowa:

PE

PE

PE

Studnie  podciśnieniowe  z
prefabrykatów betonowych

Kanalizacja grawitacyjna:

PVC

PVC

Studzienki kanalizacyjne systemowe

160 mm

110 mm

90   mm

1,0x1,0

200 mm

160 mm

315 - 425 mm

1 497,15 mb

5 420,02 mb

2 311,00 mb

   198,00 kpl

549,08 mb

832,50 mb

161,00 kpl

RAZEM 1,0 x1,0 m

425    mm

10 609,75 mb

    198,00 kpl

    161,00 kpl

Charakterystyka techniczna / Pozwolenie nr 1589/16 z dnia 02.11.2016r.

Budowa pompowni PPT z rurociągiem tłocznym

Rodzaj materiału Średnica Jednostka

Kanalizacja tłoczna:

PE

PE

PE

Kanalizacja grawitacyjna:

PVC

Pozostałe:

Budynek  przepompowni
próżniowo-tłocznej  wraz  z
zbiornikiem,  armaturą,
wyposażeniem,  instalacją
elektryczną,  wentylacją,
ogrodzeniem  i

160 mm

125 mm

90 mm

200 mm

budynek

    9,98 mb

841,85 mb

    1,04 mb

  86,94 mb

1,00 kpl
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zagospodarowaniem terenu

Biofiltr

Studnie  rewizyjne  z  kręgów
betonowych  tzw.  studnia
czyszczakowa

Studnie  rewizyjne  z  kręgów
betonowych  tzw.  studnia
włączeniowa

Studnie  rewizyjne  z  kręgów
betonowych  tzw.  studnia
rozprężna

zestaw

1200 mm

1200 mm

1000 mm

1,00 kpl

2,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

RAZEM 983,19 mb

Charakterystyka techniczna / Pozwolenie nr 1638 /17 z dnia 30.10.2017r

Budowa sieci podciśnieniowej przy ul. Tylnej

Rodzaj materiału Średnica Jednostka

Kanalizacja podciśnieniowa:

PE

PE

Studnie  podciśnieniowe  z
prefabrykatów betonowych

Kanalizacja grawitacyjna:

PVC

PVC

Studzienki  kanalizacyjne
systemowe

110 mm

90 mm

1,0x1,0

200 mm

90 mm

315 - 425 mm

 688,36 mb

  36,71 mb

  13,00 kpl

154,14 mb

51,74 mb

16,00 kpl

12



RAZEM 1,0 x1,0 m

315 - 425 mm

 930,95 mb

  13,00 kpl

  13,00 kpl

Charakterystyka techniczna / Pozwolenie nr 920/20 z dnia 03.06.2020r

Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  podciśnieniowej  w  Nowej  Wsi  Tworoskiej  przy  drodze
bocznej do ul. Wiejskiej, na działkach o nr ewidencyjnych 1211/33; 1369/33; 1561/33; 1559/33;
1558/33

Rodzaj materiału Średnica Jednostka

Kanalizacja podciśnieniowa:

PE

PE

Kanalizacja grawitacyjna:

PVC

110 mm

  90 mm

160 mm

54,27 mb

31,15 mb

10,35 mb

RAZEM 95,77 mb

Dodatkowe sięgacze:

Kanalizacja podciśnieniowa

Rodzaj materiału Średnica Jednostka

Kanalizacja podciśnieniowa:

PE

PE

Kanalizacja grawitacyjna:

PVC

PVC

110 mm

90 mm

200 mm

160 mm

28,53 mb

99,65 mb

  

1,83 mb

      178,81 mb

RAZEM       308,82 mb

RAZEM

DŁUGOŚĆ

12 928,48 mb
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RAZEM

STUDNIE PODCIŚNIENIOWE Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
1,0 x 1,0

211,00 kpl

RAZEM

STUDZIENKI KANALIZACYJNE SYSTEMOWE 315-425 177,00 kpl

Przebudowa ul. Polnej w Kotach

Ww. inwestycja została wykonana w ramach środków własnych Gminy Tworóg

Całkowity koszt inwestycji: 295 304,37 PLN

Zakres robót objętych projektem:

W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej.
Przebudowa  ulicy  Polnej  obejmowała  również  wykonanie  zjazdów  do  posesji.  Długość
przebudowanego odcinka drogi to 229m. W celu odwodnienia drogi zabudowane zostały 3 studnie
chłonne  wraz  z  odwodnieniem liniowym.  Dla  poprawy bezpieczeństwa ruchu  drogowego zostało
wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycję wykonała Firma HUCZ Sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie (Wykonawca wyłoniony w ramach
przetargu nieograniczonego, miała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert).

Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  im.  Powstańców  Śląskich  w  Tworogu  wraz  z  przebudową
chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i
pozostałą infrastrukturą techniczną"

Przedmiotowa  inwestycja  została  wykonana  przy  udziale  środków  w  ramach  umowy  nr
PSV.3113.4.1.2020 z dnia 28.07.2020r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa:

Całkowity koszt inwestycji 2 532 000,00 PLN

Kwota dotacji 1 126 068,71 PLN

Wkład Gminy Tworóg 1 405 931,29 PLN
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Rozbudowa szkoły polegała na dobudowie dwukondygnacyjnego budynku do istniejącego budynku
szkoły podstawowej, przeznaczonego dla uczniów klas I-III. Budynek zaprojektowano konstrukcyjnie
tak, by był niezależny od pozostałej części szkoły i stanowi oddzielną strefę pożarową. Do budynku
doprowadzono  przyłącza  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  gazu.  Dzięki  rozbudowie  powierzchnia
użytkowa szkoły zwiększyła się o              668,49 m2.

W budynku wybudowanym  mieści się 7 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski,  szatnia, 2 toalety dla
dziewcząt i 2 toalety dla chłopców, toaleta dla nauczycieli, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 2
pomieszczenia porządkowe. Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni chodników w
ilości 302,00 m2 oraz nawierzchnię drogową w ilości 975,00 m2.

W celu zapewnienia właściwych warunków do korzystania z rozbudowanego obiektu powstało 11
miejsc  postojowych  przy  budynku  na  zaprojektowanym parkingu  oraz  1  miejsce  postojowe  przy
strefie wejściowej przeznaczone dla niepełnosprawnych. Inwestycja rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Tworogu przyczyni się do poprawy warunków nauki uczniów oraz pracy nauczycieli.

Rozwiążą się problemy lokalowe a co za tym idzie zmianowość. Nowoczesne warunki edukacyjne
wraz z nowoczesnym wyposażeniem pozwolą na łatwiejsze zdobywanie wiedzy.

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę
310  188,05  zł  zł.  Z  powyższej  kwoty  Gmina  Tworóg  w  roku  2021  otrzyma  zwrot  około  26  %
wydatkowanych środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw za 2020 wynoszą:

Brynek 30.641,05 zł,

Boruszowice 38.205,80 zł,

Hanusek 30.335,41 zł,

Koty 38.205,80 zł,

Tworóg 38.205,80 zł,

Połomia 27.852,03 zł,

Wojska 37.823,74 zł,
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Mikołeska 11.461,74 zł,

Nowa Wieś 38.205,80 zł,

Świniowice 23.687,60 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano min następujące przedsięwzięcia na

wymienione niżej kwoty:

- czyszczenie rowów – 1.799,99 zł

- utrzymanie skwerów, koszenie poboczy, zakup kruszywa na drogi, wykonanie tablic

  informacyjnych – 94.698,57 zł

- dofinansowanie do OSP – 63.270,41 zł

- naprawy i przeglądy techniczne kosiarki – 4.896,35 zł

- zakup urządzeń na plac zabaw – 10.468,00 zł

- paliwo, części zamienne do kosiarki, kwiaty na rabaty – 25.217,17 zł

- usługi podnośnikiem, projekt oświetlenia ulicy – 3.764,95 zł

- aranżacje terenu, doposażenie placów zabaw – 43.631,30 zł

- doposażenia świetlic – 1.697,93 zł

- paczki dla osób starszych i dla dzieci na Mikołaja, renowacja figur – 36.368,07 zł

- zakup do Klubów sportowych, utrzymanie boiska, budowa boiska do gry w

  koszykówkę – 24.375,31 zł

O  sposobie  i  celach  wydatkowania  środków  z  funduszy  sołeckich  decydują  mieszkańcy
poszczególnych Sołectw zgromadzeni na zebraniach wiejskich.
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Promocja Gminy Tworóg :

W związku z epidemią COVID-19 pewne działania w ramach promocji Gminy Tworóg musiały zostać
ograniczone,  a  inne  zmodernizowane.  Nie  mogły  odbyć  się  cykliczne  imprezy  i  spotkania  z
mieszkańcami.  Działania  skupiły  się  na  poprawie  jakości  kontaktu  w  sieci  i  mediach
społecznościowych,  z  mieszkańcami  oraz  zainteresowanymi  działaniem  naszego  samorządu.  W
ramach tych działań założono grupę na gminnym FB o nazwie : „Wspieram lokalny biznes – Gmina
Tworóg”.

Obecnie grupa ta skupia 322 członków : firmy lokalne oraz ich klientów. Administrator grupy
zachęca  do  wyrażania  swojej  opinii  o  produktach  oraz  umieszczaniu  podziękowań  w  grupie  –
zarówno przez klientów (zadowolonych z jakości produktów i usług), jak i przez przedsiębiorców (w
wyrażaniu podziękowania za skorzystanie z ich oferty).       

W omawianym czasie, podjęto także działania poprawiające zasięg strony gminnego FB, oraz  jakość i
ilość zamieszczanych postów. Dodatkowo poprawiono szybkość udzielania odpowiedzi, zarówno w
komentarzach do postów, jak i  poprzez gminny messenger.
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Budżet wydatkowany na promocję gminy w 2020 roku : 38.295,77 zł został rozdysponowany na:

organizację 75 – rocznicy obchodów Tragedii Górnośląskiej przy urzędzie Gminy Tworóg. W ramach
tego wydarzenia została zorganizowana wystawa prac lokalnej artystki – Soni Rekus, oraz spotkanie
przy  koksioku  i  darmowej  grochówce,  z  możliwością  obejrzenia  przygotowanej  prezentacji  o
tematyce związanej z Tragedią Górnośląską z początku 1945 roku.

zakup maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Maseczki zostały uszyte przez lokalne krawcowe,
które  w  dniu  wybuchu  epidemii  COVID-19  miały  założoną  działalność  gospodarczą,  w  celu  ich
wsparcia w pierwszych chwilach kryzysu. Do każdej maseczki została dołączona instrukcja użycia z
herbem Gminy i  słowa zachęcające do ich noszenia. Stanowiły pierwsze realne wsparcie nie tylko
lokalnych  krawcowych,  ale  również  Mieszkańców  w  tym  trudnym  czasie,  kiedy  nawet  zakup
materiału  na  maseczki  stanowił  problem.   Pierwsze  maseczki  zostały  rozdysponowane  w
wielkanocnym wydaniu  TWG Kuriera,  krótko  po  wybuch  epidemii.  Pozostałe  maseczki,  są  ciągle
dołączane  do  upominków,  wpisanych  już  w  tradycję  naszego  samorządu,  a  przesyłanych  wraz  z
Gratulacjami dla rodziców nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy.

zakup kocyków stanowiących upominki dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Tworóg. Kocyki
są dołączane do Gratulacji dla rodziców.

dodruk albumu „Gmina Tworóg Dawniej”

realizację materiałów filmowych promujących Gminę Tworóg (Bery 2020 oraz podsumowanie działań
gminy w 2019 roku) rozpowszechnionych w mediach społecznościowych i na stronie www.tworog.pl

zakup mapy szlaków i atrakcji turystycznych obejmującej teren Gminy Tworóg

oraz wiele innych :  statuetki  jubileuszowe, dyplomy gratulacyjne, wizytówki,  flagi  Gminy Tworóg,
spersonalizowane torby papierowe, spersonalizowane kartki świąteczne, wykonanie grafik sołectw w
wersji wektorowej.    
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Kadr z filmiku : „BERY 2020”

Upominki dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Tworóg w 2020 roku
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Przedsiębiorcy

Na  koniec  roku  2020  w  centralnej  ewidencji  działalności  gospodarczej  widniały  368  podmioty
działające na terenie Gminy Tworóg. W trakcie roku sprawozdawczego zarejestrowano 18 nowych
przedsiębiorstw natomiast 10 podmiotów wyrejestrowano.

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Tworóg zajmują się głównie handlem, budownictwem, transportem,
edukacją, działalnością związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Tworóg

Zarys  zasad  obowiązującego  nowego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  2020  r.
przedstawia się w następujący sposób: 

Zakres usług świadczonych za wnoszoną opłatę: 

Nieruchomości  zamieszkałe  zostały  wyposażone  przez  Gminę  Tworóg  w  pojemniki  służące  do
zbierania odpadów komunalnych:

zabudowa jednorodzinna została wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane –                120 l oraz
worki do selektywnej zbiórki odpadów tj. zielony na szkło, niebieski na papier, żółty na tworzywa
sztuczne oraz szary na odpady komunalne w zamian za selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;

zabudowa wielorodzinna – została wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane – 1100 l oraz w
zależności  od  ilości  osób  zamieszkujących  w  danej  zabudowie  wielorodzinnej  pojemniki  z
przeznaczenie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 120 l i 1100 l.     

W  zabudowie  jednorodzinnej  pojemniki  oraz  worki  z  odpadami  komunalnymi  winne  były  być
wystawione  przed  posesję  w  dniu  odbioru,  a  w  zabudowie  wielorodzinnej  odbierane   z  miejsc
wskazanych przez zarządcę. Odbiór odpadów odbywał się według ustalonych harmonogramów. 

Gmina ustaliła segregację u źródła następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury,
tworzyw  sztucznych,  szkła,  metalu,  popiołu,  odpadów  ulegających  biodegradacji  i  odpadów
zielonych,  oraz  wskazała,  które  odpady  należy  oddawać  selektywnie  do  stworzonego  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych do końca sierpnia 2020 r.:

Odpady  komunalne  zmieszane   odbierane  były  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych:
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nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

nie rzadziej niż raz w miesiącu dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej; 

popiół i żużel paleniskowy (w okresie od 1 października do 31 maja) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla
wszystkich nieruchomości;

Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania

      wielomateriałowe,  szkło,  metal,  odpady  biodegradowalne  z  nieruchomości  zamieszkałych
odbierane były dla :

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu

nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu,

Odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  zużytego  sprzętu  elektronicznego  i  elektrycznego  od
mieszkańców  odbywał  się   raz  w  roku  z  nieruchomości  na  zgłoszenie  telefoniczne  przez
Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od września 2020 r.:

Odpady  komunalne  zmieszane  odbierane  były  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych:

1 raz w tygodniu dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej; 

popiół i żużel paleniskowy (w okresie od 1 października do 31 maja) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla
wszystkich nieruchomości;

Odpady biodegradowalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1  raz  w  tygodniu  dla  nieruchomości  o  zabudowie  wielorodzinnej  (wrzesień  –
październik) 

1  raz  na  2  tygodnie  dla  nieruchomości  o  zabudowie  jednorodzinnej  (wrzesień  –
październik)

Odpady  zbierane  w  sposób  selektywny:  papier  i  tektura,  tworzywa  sztuczne,  opakowania
wielomateriałowe, szkło, metal, odpady biodegradowalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane
były dla:

nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej -  1 raz na 2 tygodnie,

nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu

Odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  zużytego  sprzętu  elektronicznego  i  elektrycznego  od
mieszkańców  odbywał  się  w  raz  w  roku  z  nieruchomości  na  zgłoszenie  telefoniczne  przez
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
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Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) został utworzony na terenie Zakładu Usług
Komunalnych Tworóg Spółka z o.o.

Mieszkańcy  nieruchomości  zamieszkałych  mogli  we  własnym  zakresie  dostarczyć  tam  bezpłatnie
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny między innymi:

papier, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

szkło,

meble i inne odpady wielkobarytowe,

odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

opony o średnicy zewnętrznej do 100 cm, (wskazany limit 4 szt/nieruch/rok)

przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory,

żarówki, świetlówki.

Ponadto mieszkańcy mogli oddać w Ośrodku Zdrowia przeterminowane leki. 

W 2020 r. stawka podstawowa od mieszkańca za wywóz odpadów segregowanych wynosiła 25,00 zł.

Stawka  podwyższona  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jeżeli  właściciel
nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  wynosiła
75,00  zł,  natomiast  stawka  obniżona  dla  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady wynosiła 24,00 zł.

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia:

1  stycznia  2020  r.  funkcjonowało  w  gminie  19  organizacji  pozarządowych,  w  tym  0  fundacji,  7
stowarzyszeń, 8 klubów sportowych, 4 koła gospodyń wiejskich.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg.

Stowarzyszenie Goracket.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło nr 116 Brynek.

PZHGP Okręg Katowice Oddział 0161 Tworóg.
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Koło Łowieckie Młody Leśnik w Brynku.

Stowarzyszenie Miłośników Boruszowic i Hanuska.

Stowarzyszenie Górników i Emerytowanych Pracowników Górnictwa Gminy Tworóg.

LKS SPARTA Tworóg.

LKS OLIMPIA Boruszowice.

LKS ISKRA Połomia.

LKS ORZEŁ Koty.

BJJ IKI ZAMA CLUB

Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ GMINA TWORÓG

Stowarzyszenie Pozytywnej Energii

Akademia Sportu DESHI z siedzibą w Tworogu

Koło Gospodyń Tworóg.

Koło Gospodyń Nowa Wieś Tworoska.

Koło Gospodyń Boruszowice-Hanusek.

Koło Gospodyń Świniowice.

W ramach  otwartych  konkursów ofert,  skierowanych  do  organizacji  pozarządowych,  powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych:

Lp. Stowarzyszenie Zadanie
Suma  przyznanej  kwoty
dotacji  [zł]  

1
Ludowy  Klub  Sportowy
„SPARTA” Tworóg

Wspieranie  i  upowszechnianie
kultury  fizycznej  oraz  działalność
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

wypoczynku dzieci i młodzieży

140.000,00 zł

2
Ludowy Klub Sportowy

„OLIMPIA” Boruszowice

3 Ludowy Klub Sportowy

„ISKRA” Połomia
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4
Ludowy  Klub  Sportowy
„ORZEŁ” Koty

5 „BJJ IKI ZAMA CLUB”

6

Uczniowski  Klub
Sportowy  –  AKADEMIA
PIŁKI  NOŻNEJ  GMINA
TWORÓG

7
Stowarzyszenie
Pozytywnej Energii

8
Akademia Sportu DESHI
z siedzibą w Tworogu

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

Lp. Stowarzyszenie Zadanie
Suma przyznanej kwoty
dotacji  [zł]

1
Ludowy Klub  Sportowy
„ORZEŁ” Koty

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej  oraz  działalność  na  rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży

21.399,00 zł

2

TARNOGÓRSKIE
STOWARZYSZENIE
HODOWCÓW
KANARKÓW I  PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH

Wystawa  ptaków  hodowanych  na
terenach gminy Tworóg

3 Stowarzyszenie  Kultury
Fizycznej  Klub
Sportowy "GoRacket"

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej  oraz  działalność  na  rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
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dzieci i młodzieży
4

Stowarzyszenie  Kultury
Fizycznej  Klub
Sportowy "GoRacket"

5
Okręg  Polskiego
Związku  Wędkarskiego
Koło PZW 116 Brynek

Uzupełniające  zarybienie
śródlądowego zbiornika  retencyjnego
Brzeźnica

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy                      o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które otrzymały dotację w terminach określonych
w umowach zrealizowały  zadania  i  zgodnie z  przepisami  złożyły  sprawozdania  z  realizacji  zadań
publicznych.

Transport

W 2020 r. organizatorem transportu zbiorowego był Zarząd Transportu Metropolitalnego. Na terenie
Gminy kursowały autobusy komunikacji publicznej w ramach linii 129, 143, 180, 742 oraz 743.

Na  transport  publiczny  w  ramach  umowy  z  MZKP  wydatkowano  w  roku  2020  kwotę
2 940 325,00 zł.

Gmina Tworóg zawarła także umowę z  ZTM na zakup uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla
dzieci w wieku 7 do 16 lat środkami komunikacji miejskiej. Koszt tego zadania wyniósł 40 146,00 zł.

Ochrona środowiska

Gmina  objęta  jest  programem  dofinansowanie  do  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Gmina
stwarza  możliwość  uzyskania  dofinansowania  do  budowy przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w
gospodarstwach indywidualnych w 70% nie przekraczając kwoty 8.400,00zł. W roku 2020 z programu
dofinansowania  do  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  skorzystało  12  beneficjentów  w  kwocie
100 800,00zł

Na terenie Gminy realizowany był również program usuwania azbestu

Skorzystało  z  niego  14  gospodarstw:  dotacja  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  w  kwocie  9.387,60zł  oraz  dotacja  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8.933,20 zł środki własne Gminy 4.109,08zł
zutylizowano 29 ton wyrobów zawierających azbest. 
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Pomoc społeczna

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020r. było 226 osób.

Świadczenia pieniężne otrzymały 182 os., świadczenia niepieniężne 105 os. 

Głównymi  powodami  (przesłankami)  przyznawania  pomocy  dla  rodzin  były:  ubóstwo  –  65  os.,
bezrobocie – 50 os., niepełnosprawność 33 os., długotrwała lub ciężka choroba – 26 os. 

W 2020r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:

Mieszkania chronione dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych. Z pobytu w mieszkaniu chronionym
skorzystało 9 osób starszych, niepełnosprawnych.

Działalność Klubu Seniora:

W ramach struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu funkcjonują
dwa kluby seniora, jeden mieści się w Nowej Wsi Tworoskiej, jest prowadzony od 1 stycznia 2019,
drugi  w  Boruszowicach,  działa  od  1  stycznia  2021.  Oba  kluby  funkcjonują  w  ramach  realizacji
rządowego programu wieloletniego Senior+. Zajęcia w klubach organizowane są w formie spotkań
ogólnych,  prelekcji,  wycieczek,  udziału  w  imprezach  artystycznych,  kulturalnych,  sportowych  itp.
Prowadzone są również warsztaty tematyczne.

W 2018 utworzono Klub Senior+ w Nowej Wsi Tworoskiej dla 35 seniorów. 

W tym zakresie wykonano:

- remont schodów,

- doposażono kuchnię,

- zakupiono artykuły i akcesoria akustyczne dla potrzeb prowadzenia teatrzyku,

- zakupiono rzutnik z ekranem,

-zakupiono telewizor z wieszakiem.
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Koszt całkowity zadania: 30.860,15 zł. w tym:

- dotacja budżetu państwa: 24.688,10 zł,

- wkład własny gminy: 6.172,05 zł.

W  2020  roku  utworzono  drugi  Klub  Seniora  na  terenie  gminy  w  ramach  realizacji  programu
wieloletniego  Senior+  dla  mieszkańców  sołectwa  Boruszowice.  W  ramach  realizacji  zadania  są
realizowane następujące zadania:

- remont pomieszczenia głównego,

- remont łazienki,

- remont aneksu kuchennego,

- remont schodów wejściowych,

- zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- zakup wyposażenia do pomieszczenia głównego,

- zakup wyposażenia szatni,

- zakup wyposażenia aneksu kuchennego.

Zadeklarowanych osób korzystających z klubu seniora jest 35, natomiast korzystających ok 50.

Inne rodzaje pomocy i świadczeń:

Na dzień 31 grudnia  2020r.  159 rodzin  otrzymywało zasiłki  rodzinne na dzieci.  Kwota świadczeń
zasiłków rodzinnych w 2020 wyniosła 555 254,00zł. Kwota zasiłków pielęgnacyjnych 653 686,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 – 18 rodzin.

 

Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 – 30 osób.

Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego  wyniosła 179 450,00zł.

W roku  2020r.  -   2  985 rodzin  pobierało  świadczenie  wychowawcze (tzw.  500+)  wydatki  w tym
zakresie wyniosły w roku 2020 - 7 744 773,53 zł.
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W roku 2020 świadczenie „Dobry Start” (300+)  otrzymało 919 dzieci na kwotę 275 550,00zł. 

Stypendium szkolne otrzymało 35 rodzin na kwotę 20 770,00 zł.

W roku 2020 gmina Tworóg zapewniała transport dla 3 osób niepełnosprawnych, które dojeżdżają na
zajęcia  w  warsztatach  terapii  zajęciowej  oraz  dziennego  domu  pomocy  społecznej  dla
niepełnosprawnych.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Tworóg

W ramach struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu funkcjonuje
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Tworóg.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Tworogu składa się z 10 członków. W skład zespołu wchodzą
przedstawiciele:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 osoby;

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 osoba;

Komisariatu Policji w Tworogu - 1 osoba;

szkół i przedszkoli gminnych – 4 osoby;

SP ZOZ  – 1 osoba;

Caritas Parafii Tworóg- 1 osoba;

kuratorów sądowych – 1 osoba.

Posiedzenia  Zespołu  odbywają  się  w  zależności  od  potrzeb,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  trzy
miesiące. W 2020r. z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS- CoV-2 oraz na podstawie instrukcji
otrzymanej  z  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  dot.  sposobu  organizacji  Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty” odbyły się tylko 2
posiedzenia (23.06, 30.09).  W miesiącach III  i  XII  Przewodniczący nie zwołał  posiedzenia Zespołu,
skontaktował  się  telefonicznie  z  członkami  Zespołu  przekazując  im  niezbędne  informacje  dot.
działania zespołu. Członkowie Zespołu są dodatkowo członkami Grup Roboczych, które w minionym
roku pracowały normalnym trybem z zachowaniem podstawowych zasad dot. zapobiegania wirusa
SARS-  CoV-2  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  Głównego  Inspektora  Sanitarnego.  W  2020r.  do
przewodniczącego Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Tworogu  wpłynęło  6  wypełnionych
formularzy „Niebieskich Kart - A” dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w 6 rodzinach. 4
„Niebieskich Kart” sporządzili funkcjonariusze Policji i 2 przedstawiciele placówek oświatowych. Do

28



pracy  z  Rodzinami  w  których  została  wszczęta  procedura  „Niebieskie  Karty”  powołano  5  grup
roboczych,  w 1 z  rodzin  gdzie złożono „Niebieską Kartę – A” była już  wcześniej  powołana grupa
robocza (NK-A była kolejnym zdarzeniem przemocowym w tej rodzinie)

Łącznie 2020r.  w ramach procedury „Niebieskie Karty” prowadzono pracę w 26 rodzinach.  W 15
rodzinach praca w ramach procedury została zakończona, z czego w 7 na skutek ustania przemocy w
rodzinie  i  uzasadnionego  przypuszczenia  o  zaprzestaniu  dalszego  stosowania  przemocy  oraz  po
zrealizowaniu  indywidualnego planu  pomocy  i  w  8  na  skutek rozstrzygnięcia  o  braku  zasadności
podejmowania działań.

Pomoc żywnościowa:

Do  31  grudnia  2020  roku  przekazano  produkty  dla  około  300  mieszkańców,  m.in.:  groszek  z
marchewką, buraczki wiórkowe, fasola, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron, kasza gryczana,
herbatniki, mleko, ser, filet z makreli, cukier, olej, gołąbki w sosie pomidorowym, szynka drobiowa,
koncentrat pomidorowy, ryż,  pasztet  wieprzowy. Dodatkowo dla osób korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa organizowane były bezpłatne warsztaty o tematyce dotyczącej
zdrowej żywności, marnotrawstwa żywości, itp.

Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii:

Na terenie gminy w 5 sołectwach (Tworóg, Świniowice, Połomia, Koty, Boruszowice) prowadzone
były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z  elementami profilaktyki  dla wszystkich chętnych głownie
dzieci  i  młodzieży.  Uczestnicy zajęć dodatkowo mieli  organizowane różne zabawy i  konkursy (np.
Mikołajki,  „Dzień Dziecka”).  Zajęcia były prowadzone 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Zajęcia
odbywały się do dnia ogłoszenia pandemii.

W Gminie Tworóg zadania z zakresu profilaktyki realizowane są przez GOPS w Tworogu.

Wydatki na zadania profilaktyczne w roku 2020 wyniosły:

- profilaktyka alkoholowa – 164 293,17 zł.

- profilaktyka narkomanii – 5 499, 21 zł.

Z tzw. Funduszu alkoholowego w 2020 roku środki finansowe przeznaczone były w szczególności na:

Prowadzenie  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  w  sołectwach  Tworóg,  Koty,  Świniowice,
Boruszowice  i  Połomia  (zakup  materiałów  do  zajęć,  dofinansowanie  imprez,  zakup  wyposażenia
pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia oraz remont tych pomieszczeń),
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Organizacja i finansowanie szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, dla
nauczycieli i rodziców oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Tworogu i Radnych gminy Tworóg,

Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej,

Udzielanie pomocy terapeutycznej,

Dofinansowanie wielkich form aktywności w ramach zapobiegania nałogom i promowania zdrowego
trybu życia (bieg „ Tworogowsko 10 po trowie”, wycieczki organizowane prze sołectwa i organizacje
pozarządowe, obozy sportowe dla dzieci i młodzieży),

Dofinasowanie  działalności  Grupy  Samopomocowej  „Krokusik”  dla  osób  pozostających  w  stanie
trzeźwości

Oświata - szkoły:

W gminie w 2020 roku funkcjonowały: 2 zespoły szkolno – przedszkolne oraz 1 szkoła podstawowa. 

1 uczeń korzystał z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  w roku 2020.

Wydatki Gminy na oświatę – szkoły - wyniosły 8.269.275,16 zł w tym:

- Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 56.475,70 zł,

-  Środki  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 280.084,49 zł – kontynuacja zadania rozpoczętego w
roku 2019 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z gminy Tworóg”

- Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł - w ramach Priorytetu  3 „Narodowego
Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  dotyczącego  wspierania  w  latach  2016  -2020  organów
prowadzących  szkoły  oraz  biblioteki  pedagogiczne  w  zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów
przez promocję i  wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wsparcie finansowe w 2020 roku zostało przyznane Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach.

Kwota subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa na rok 2020 to 7.387.285,00 zł (w tym
subwencja na zadania pozaszkolne: 367.550,67 zł)

W roku 2020 Urząd Gminy uzyskał dodatkowo finansowanie na:

- zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem, 17 modemów z Internetem na kartę oraz 9 drukarek
w  kwocie  59.538,15  zł  w  ramach  programu  „Zdalna  Szkoła”  organizowanego  przez  Centrum
Projektów Polska Cyfrowa,

- zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem w kwocie 54.514,83 zł w ramach programu „Zdalna
Szkoła +” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

-  zakup  14  notebooków  wraz  z  zestawem  słuchawkowym  oraz  zainstalowanym  systemem
operacyjnym w kwocie 30.000,00 zł  – darowizna przekazana przez firmę Gaz – System w ramach
programu „Gaz – System dla edukacji”.
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We wrześniu 2020 roku naukę w szkołach podstawowych Gminy Tworóg rozpoczęło 542 uczniów i
uczennic z czego 274 uczennic i 268 uczniów. W szkołach odbywała się obowiązkowa nauka dwóch
języków obcych nowożytnych tj. angielski i niemiecki w klasach VII, natomiast w klasach VIII język
angielski, j. francuski/ j. rosyjski/ j. włoski a także język mniejszości narodowej tj. język niemiecki.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 17 osób. W Szkole Podstawowej w Wojsce
najmniej  liczny  oddział  to  6  uczniów  a  najwięcej  20,  średnio  14  uczniów  na  oddział.  W  Szkole
Podstawowej w Tworogu najmniej liczny oddział to 13 uczniów a najwięcej 22 uczniów, średnio 18
uczniów na oddział. W Szkole Podstawowej w Boruszowicach najmniej liczny oddział to 9 uczniów a
najwięcej 21 uczniów, średnio 16 uczniów na oddział.

W poszczególnych szkołach zatrudniono 87 nauczycieli  i  nauczycielek,  co w przeliczeniu  na  etaty
pedagogiczne wynosi 67,89 etatu. Z tego nauczycieli stażystów – 1, nauczycieli kontraktowych – 11,
nauczycieli mianowanych – 14, nauczycieli dyplomowanych – 61.

Na jeden etat pedagogiczny przypada średnio – 7,98 uczniów i uczennic.

Przedszkola:

W 2020 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne, w tym 2 wchodzące w skład zespołów szkolno –
przedszkolnych, do których uczęszczało 246 dzieci.

W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała: 2.930.596,55 zł, w tym:

- 250.104,86 zł (8,53 %) stanowiło kwotę dotacji przedszkolnej pochodzącej z budżetu państwa;

-  47.529,71  zł  stanowiło  kwotę  subwencji  oświatowej  z  budżetu  państwa  w  ramach  zadań
pozaszkolnych  przeznaczonych  dla  wychowanków  ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  oraz
dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych
odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)
– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu

Koszt  utrzymania  Zespołu  Obsługi  Placówek  Oświatowych  w  Tworogu  wyniósł  w  roku  2020  –
447.113,83 zł (w tym: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 26.829,20 zł).

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice

W gminie w 2020 r. w ramach GOK funkcjonowały następujące ośrodki i świetlice i biblioteki:

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu,

Świetlica Wielofunkcyjna w Nowej Wsi Tworoskiej,

Świetlica Wielofunkcyjna w Połomii,

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu Filia Boruszowice,
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Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu Filia Połomia.

Dostosowanie budynków do osób niepełnosprawnych: w budynku Gminnego Ośrodka Kultury toalety
dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią COVID 19 – Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu musiał
się zmierzyć z  zupełnie nową sytuacją,  która miała ogromny wpływ na funkcjonowanie palcówki.
Zamknięcie  bibliotek  i  GOK-u  bardzo  utrudniło  kontakt  z   czytelnikami  i  uczestnikami  zajęć,  co
zmobilizowało  pracowników  do  wdrożenia  nowych  form  kontaktu  z  odbiorcami.  Zwiększono
aktywność  w  mediach  społecznościowych,  udostępniano  cyfrowe  zasoby  bibliotek  i  archiwów
państwowych oraz adresy internetowe, pod którymi czytelnicy mogli bezpłatnie pobrać kompletne
książki  i  ciekawe dokumenty.  Ogłaszano konkursy  czytelnicze.  Wiosną rozpoczęto kilkumiesięczną
pracę  nad  kompleksową  przebudową  strony  internetowej  miesięcznika  samorządowego  „TWG
Kurier”. 

Pomimo nowej, trudnej sytuacji zorganizowano takie wydarzenia jak:

Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Ferie z GOK – wyjazdy: na warsztaty pt.: „Wehikuł czasu”, do kopalni Guido, do teatru, Hoplandii i
kina;

Bal przebierańców dla dzieci;

Śląskie kolędowanie w Klubie Senior+;

Współpraca z Radą Sołecką w Wojsce w organizacji Berów;

Współpraca  ze  Szkołą  Podstawową  w  Tworogu  w  organizacji  XX  Jubileuszowego  Konkursu
Recytatorskiego;

Babiniec z Ingą Papkalą, Mariuszem Garbaczem i Andrzejem Potępą;
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„Randka w starym stylu” – spotkanie walentynkowe Klubu Senior+;

Konkurs literacki na wesołą rymowankę o leczniczej mocy książki;

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Najlepsze dopiero przed nami”;

Wakacje  z  Akademią  Sportu  DESHI:  zajęcia  kulturalno-rekreacyjno-sportowe,  biwak  na  terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”;

Akcja edukacyjna „Bezpieczni każdego dnia”

Wycieczka do Ojcowa;

Nocne zajęcia „Sayonara wakacje”;

Biblioteka  w  plenerze:  mini  biblioteka  na  terenie  „Brzeźnicy”  (książki  udostępniane  osobom
odpoczywającym na terenie ośrodka); 
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Zakwalifikowanie się do projektu „Mała książka – wielki człowiek”; realizacja - jesień 2020;

Konkurs czytelniczy dla dzieci  „Jak oni czytają”;

 „Jesienne czytanie” dla najmłodszych;

„Planszówki w bibliotece”;

Niedziela z GOK – prezentacja zajęć prowadzonych przez placówkę;

Warsztaty dla dorosłych – dekoracje metodą  makramy;

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną;

Prezent mikołajkowy dla najmłodszych – przygotowanie autorskiej bajki świątecznej pt.: „Biblioteczna
opowieść wigilijna.

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują:
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Akademia Sportu DESHI, 

fitness, akrobatyka, 

warsztaty plastyczne, 

zrzeszające  120 mieszkanek i mieszkańców Gminy.

Liczba wyświetleń Zabawa w artystę: 465 śr. m-c, 5580 - rok

w tym zajęcia plastyczne online:

 ja i zwierzęta

 ja i Afryka

 artystyczna ścianka z recyklingu

cykl: ilustracje do książki Magdaleny Ojrzyńskiej pt. "Złoty Smok"

wakacyjne warsztaty: kolory rządzą

tutoriale z cyklu zrób to sam - obrazek z kotkiem, jesienne fryzury z kolorowych liści,  przepis na
bałwanka

szkoła malowania akwarelami.

Biblioteki:

W gminie w 2020 r. funkcjonowały następujące biblioteki:  Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu i
Filie w Wojsce  i Boruszowicach.

Księgozbiór:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu wypracowała najlepszą ocenę wyników i wskaźników pracy
biblioteki na terenie powiatu tarnogórskiego.

2019 2020

Liczba zarejestrowanych  czytelników 1 120 896

Liczba odwiedzin 11 534 8 194

Liczba wypożyczonych woluminów  21 739 21 305

Liczba zakupionych woluminów 1 216 1 109

Liczba wyświetleń wydarzeń bibliotecznych on-line 20.03.2020 – 31.12.2020

Lp Data Tytuł wydarzenia www.gok-
tworog.pl

Facebook You
Tube

Liczba Aktywności
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odbiorców

1 20.03.2020 Uwaga konkurs 545 834 45 0

2 15.04.2020 Konkurs literacki i plastyczny
dla  dzieci  i  młodzieży
„Najlepsze  dopiero  przed
nami”

597 939 57 0

3 08.06.2020 Konkurs czytelniczy „Jak oni
czytają!”

1238 439 32 0

4 08.06.2020 Rozstrzygniecie  konkursu
„Najlepsze  dopiero  przed
nami”

428 937 152 0

5 03.08.2020 Rozstrzygniecie  konkursu
„Jak oni czytają!” I miejsce

781 619 153 0

6 03.08.2020 Rozstrzygniecie  konkursu
„Jak oni czytają!” II miejsce

– 381 23 0

7 22.10.2020 Czytanie  bajki  „Franklin  i
pokaz magii”  

8

8 01.12.2020 Mikołajkowy  prezent  dla
czytelników,  czyli
"Biblioteczna  opowieść
wigilijna"!

308

9 02.12.2020 Zwiastun bajki "Biblioteczna
opowieść wigilijna"!

338 36 43

10 04.12.2020 Zapraszamy  po  nowości  do
biblioteki – fragment bajki

247 184 8 14

11 04.12.2020 Dla  najmłodszych  –
fragment bajki

168 18 14

12 07.12.2020 Premiera bajki "Biblioteczna
opowieść wigilijna"!

258 36 211

Statystyki odwiedzin stron internetowych
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GOK TWG Kurier

0dsłony 22 723 31 332

Unikalni użytkownicy 5 121 5 213

Nowi użytkownicy 79% 80,5%

Powracający użytkownicy 21% 21%

Polska 80,23% 72,20%

USA 7,78% 8,29%

Niemcy 6,14% 14,05%

Pozostałe kraje 5,58% 5,49%

Smartfony 54,80% 57,32%

Komputer 43,85% 40,58%

Tablety 1,35% 2,11%

Struktura zatrudnienia:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu – 2 etaty;

Filia Boruszowice – ½ etatu;

Filia Wojska – ½ etatu.

Ochotnicze Straże Pożarne:

W  2020  roku  na  terenie  Gminy  Tworóg  funkcjonowało  6  jednostek  ochotniczych  straży
pożarnych, odpowiednio:

OSP Boruszowice Hanusek,

OSP Koty,

OSP Połomia,

OSP Świniowice,

OSP Tworóg,
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OSP Wojska.

Łącznie we wszystkich jednostkach OSP w Gminie Tworóg zrzeszonych było 190 czynnych druhów,
którzy w sumie w roku 2020 uczestniczyli w 331 wyjazdach do różnego typu zagrożeń na terenie
naszej gminy i gmin ościennych.

       Wydatki na bieżące (m.in. paliwo, energia, badania lekarskie, badania tech., ubezpieczenia)
utrzymanie jednostek OSP w roku 2020 wyniosło 238.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone przez Rady Sołeckie dla jednostek OSP w 2020 r. wyniosło 62.000 zł.

W 2020 r. został zakupiony nowy samochód pożarniczy dla OSP Świniowice – koszt dofinansowania
przez Gminę Tworóg wyniósł 280.000 zł.

W 2020 r. zastała zakończona termomodernizacja budynków OSP.

OSP Świniowice – koszt 359.302,17 zł

Modernizacja  kotłowni  +  wymiana  źródła  ciepła;  zabudowa  energooszczędnego  oświetlenia;
częściowa wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku + odwodnienie; docieplenie stropów.

OSP Koty – koszt 316.712,21 zł

Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  docieplenie  budynku  +  odwodnienie,  remont  kominów i
wymiana źródła ciepła, docieplenie stropów.

OSP Tworóg – koszt 184.467,05 zł

Wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku + odwodnienie, docieplenie stropów.

Wszystkie OSP z terenu Gminy Tworóg posiadają specjalistyczny sprzęt co  pozwala niemal wszystkim
jednostkom (z wyłączeniem OSP Połomia) należeć do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
KSRG.

Samochody będące na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Tworóg:
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OSP Tworóg

1. Man – rocznik 2012

2. Jelcz – rocznik 1984

3. Ford – rocznik 2008

OSP Koty

1. Mercedes-Benz – rocznik 2016

2. Ford – rocznik 2005

OSP Boruszowice-Hanusek

1. Opel – rocznik 2001

3. Renault Medulin - 2001

4. Jelcz – rocznik 1979

OSP Wojska

1. Mercedes-Benz – rocznik 2017

2. Volkswagen – rocznik 1977

OSP Świnowice

1. Man – rocznik 2020

2. Ford – rocznik 2002

OSP Połomia

1. Magirus – rocznik 1983
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