
 
Podsumowanie zadań realizowanych przez Gminę w 2022 r. 

 
Zadania inwestycyjne 

  
1. Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych                     
w Przystajni w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 95 % 
wartości inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Dekor Marek Lipiński. Prace 
projektowe zostały wykonane w 2020 roku. Uzyskano prawomocne pozwolenie na 
budowę. Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2021 i kontynuowano w roku bieżącym, 
a po ich zakończeniu zakupiono podstawowy sprzęt i meble. Obiekt jest w pełni 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji inwestycji Gmina zyskała 
obiekt, który będzie służył mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży jako Świetlica 
Środowiskowa, emerytom jako Klub Seniora, a także innym mieszkańcom jako miejsce 
spotkań integracyjnych.  
 
2. Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń 
poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu 
gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” 
Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania ze środków PROW 2014-2020              
w wysokości 234 182,00 zł. W roku 2021 Zawarto umowę z Wykonawcą, który 
zaprojektował, uzgodnił i wykonał zadanie. Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy dodatkowe 
źródło wody pitnej, które pozwoli zapewnić stałe dostawy dla mieszkańców, szczególnie 
w okresie największych rozbiorów latem.  
 
3. „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” Gmina 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 zł ze środków Budżetu Państwa w 
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie rozpoczęto od opracowania 
koncepcji, która wskazała kierunek dalszych działań, na jej podstawie obecnie 
opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ujęcia wody                      
w Borze Zajacińskim o dwa zbiorniki retencyjne na wodę oraz budowy zespołu dwóch 
zbiorników retencyjnych i pomp w miejscowości Kamińsko.  Zakończono prace 
projektowe, przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu 
dokumentacji projektowej. 
 
4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brzeziny (Sachalin) 
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach FOGR i uzyskała  
dofinansowanie w wysokości 240 800,00 zł. Roboty budowlane wykonała firma ADAC-
LEWAR w listopadzie br. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,86 km wraz 
z poboczami i zjazdami na posesje. 
 
5. Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica 
Nowa 
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania (termomodernizacja, wymiana okien,  
instalacji co i kotła na pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną) i uzyskała 
dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 85 % wartości zadania. 
Wykonawcą robót budowlanych była firma Dekor Marek Lipiński za kwotę 649 528,09 
zł. Zadanie zostało zakończone w czerwcu br. 



 
6. Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bór Zajacińśki.  
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska 
ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 
2 451 334,00 zł. W lipcu 2021 ukazała się lista wniosków zakwalifikowanych do 
dofinansowania, gdzie znalazł się nasz wniosek. Wykonawcą robót budowlanych jest 
Firma POLBAU z Opola, z którą zawarto umowę na kwotę 5.675.972,02 zł.  W ramach 
zadania w roku 2021 wykonano fundamenty oraz roboty w zakresie przyziemia, roboty 
kontynuowano w bieżącym roku, wykonano pokrycie dachowe, montaż okien oraz 
fasady szklanej, instalacje wewnętrzne i tynki, trwają roboty wykończeniowe. 
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to czerwiec 2023 r. 
 
7. Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

w Gminach Przystajń i Miedźno 
Gmina otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania zadania, dla którego nabór 
realizowano w 2017 roku, a wniosek składano w 2018 roku. Zadanie polega na montażu 
instalacji solarnych Zakresem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlano - instalacyjnych wg specyfikacji technicznej określonej w PFU, polegających 
na dostawie i montażu łącznie 235 zestawów instalacji OZE, w tym: 
1. Kolektory słoneczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie 
Przystajń – 131 szt., 
2. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
w Gminie Przystajń – 52 szt., 
3. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie 
Przystajń – 1 szt., 
4. Kotły na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie 
Przystajń – 50 szt., 
5. Kotłownia na biomasę na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie 
Miedźno – 1 szt. 
Łączna szacowana wartość zadania to 5 635 781,55 zł, a dofinansowanie wynosi 4 186 
188,80 zł, w tym dla Gminy Przystajń ok 3 200 000,00 zł 
Obecnie trwają prace montażowe w budynkach mieszkalnych. Zrealizowano ok 50% 
instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę, niestety ze względu na warunki pogodowe 
przed świętami prace zostały przerwane i będą kontynuowane w roku następnym. 
 
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kostrzyna 
Zadanie realizowane w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej                        
w miejscowości Kostrzyna o długości 6,4 km, w tym kanał grawitacyjny 2,7 km, tłoczny 
3,0 km wraz z przykanalikami (0,7 km) i 3 pompowniami sieciowymi, z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Stara. W ramach inwestycji 
przewiduje się wykonanie 77 szt. przyłączy do posesji zabudowanych dla 304 
mieszkańców miejscowości Kostrzyna. 
W styczniu 2022 r. wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.  
z o. o. , wynagrodzenie zgodnie z Umową wynosi 7.397.427,70 złotych. Z czego 
dofinansowanie stanowi 95 % czyli 7.027.556,31 zł. 
W bieżącym roku zrealizowano i rozliczono 50% robót budowlanych polegających na 
budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, pozostała część 
robót będzie kontynuowana w przyszłym roku. 
 
 
 



9. Inicjatywa sołecka 
W ramach Marszałkowskiego konkursu „INICJATYWA SOŁECKA” Gmina złożyła trzy 
wnioski na zadania zgłoszone przez Sołectwa Przystajń, Ługi-Radły oraz Wrzosy. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości łącznie 52 896,52 zł wykonano monitoring 
na Skwerze Piłsudskiego w Przystajni, zakupiono scenę i zestaw festynowy dla sołectwa 
Ługi-Radły oraz wyposażenie, odzież i sprzęt szkoleniowy dla młodzieżowej drużyny 
pożarniczej we Wrzosach. 
 
10. # Pod biało-czerwoną 
W ramach inicjatywy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ufundował maszty i flagi dla tych 
gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali wymaganą liczbę głosów na 
swoją gminę. Gmina Przystajń przystąpiła do projektu w roku 2020 z inicjatywy 
Sekretarza Gminy ŚP Bogusława Leszczyńskiego i dzięki oddanym przez mieszkańców 
głosom uzyskała dofinansowanie. Finałem zadania jest maszt, który w październiku 
został ustawiony przed wejściem do Urzędu Gminy, a oficjalne podniesienie flagi odbyło 
się w przeddzień Święta Niepodległości, w dniu 10 listopada 2022 r. przy udziale 
pracowników samorządowych oraz Radnych Gminy.    
 
 

Zadania społeczne 
 
1. Aktywizacja Społeczna mieszkańców Przystajni 
Projekt obejmował realizację działań z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji 
mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń w tym 20 uczestników oraz 30 
osób z otoczenia. W ramach projektu zostały zastosowana usługi aktywnej integracji, z 
uwzględnieniem wolontariatu, usług prozatrudnieniowych i edukacyjnych oraz działań 
środowiskowych, konsultacje i motywowanie mieszkańców do udziału w spotkaniach o 
charakterze integracyjnym, kulturalnym, itp. Grupą docelową były osobom bezrobotne, 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby lub rodziny). Projekt był 
współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 w kwocie 333 480,50, został 
zakończony w czerwcu i rozliczony w całości. 
 
2. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym  poprzez działalność Centrum 

Usług Społecznościowych w Przystajni 
Gmina Przystajń wraz z GOPS w Przystajni realizuje projekt skierowany dla dzieci                         
i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy. W 
ramach projektu przewidywana jest realizacja 1200 godzin świetlicowych oraz 1152 godzin 
zajęć dodatkowych (przyroda, matematyka, gry i zadania logiczne, modelarstwo, muzyka, 
techniki uczenia się) dla 15  uczestników projektu.  Projekt przewiduje zakup szeregu pomocy 
dydaktycznych, książek, gier, wyposażenia zewnętrznego placu zabaw oraz wycieczek                        
i posiłków dla dzieci będących uczestnikami projektu. Na dzień dzisiejszy dokonano zakupu 
większości pomocy dydaktycznych, zorganizowano wycieczki edukacyjne oraz zrealizowano 
połowę godzin świetlicy i zajęć dodatkowych. Wartość projektu to 333 653,50 zł, w tym 
środki unijne 283 605,47 zł oraz środki budżetu państwa 26 692,28 zł. Wkład własny gminy 
to 23 355,75 zł w postaci niepieniężnej, to jest kosztu użytkowania sal. Projekt realizowany 
jest od maja 2022 r., termin zakończenia realizacji to 31.06.2023 r. 
 
3. Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
Od pierwszego dnia wybuchu konfliktu na Ukrainie pracownicy samorządowi włączyli 
się aktywnie w wielotorową pomoc uchodźcom napływającym do naszego kraju. 
Zorganizowano zbiórkę odzieży, żywności oraz innych produktów. Przygotowano 
miejsca do zakwaterowania osób skierowanych do Gminy. Łącznie na terenie Gminy 



zakwaterowanie znalazło 138 osób w tym 86 czasowo przebywały w lokalach 
przygotowanych przez Gminę, a 52 w domach prywatnych. Obecnie w lokalach 
gminnych przebywa 6 osób oraz kilkanaście osób w domach prywatnych. Gmina na 
bieżąco realizuje wsparcie dla tych uchodźców, którzy wymagają pomocy ze względu na 
sytuację finansową.   
 
4. Wypłata dodatku węglowego 
Do urzędu Gminy wpłynęły łącznie 2162 wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz 
178 wniosków na pozostałe źródła ciepła. Po weryfikacji złożonych wniosków 
wypłacono łącznie 4 618 000,00 zł mieszkańcom oraz 40 086,59 zł dopłat dla 5 
podmiotów wrażliwych. 

 
5. Zakup węgla dla mieszkańców Gminy 
Gmina przystąpiła do realizacji zakupu węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców. 
Zawarto umowę z Firmą WĘGLOKOKS KRAJ SA z Piekar Śląskich. Przyjęto 322 wnioski,        
z czego w listopadzie i grudniu zrealizowano zakup dla 252 gospodarstw domowych. 
Łączne  zapotrzebowanie na węgiel wynikające z danych zebranych przez Gminę wynosi 
425 ton, na ten moment rozdysponowano ok 350 ton w asortymencie kostka, orzech                  
i  ekogroszek. Węgiel w całości pochodzi z polskich kopalni. 
 
6. Program „Czyste powietrze” 
W roku 2022 funkcjonował punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy 
zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych z programu „Czyste Powietrze”. 
Pracownicy Gminy udzielali bieżącego wsparcia mieszkańcom w opracowaniu                             
i składaniu wniosków o dofinansowanie a także podczas rozliczania poniesionych 
kosztów. 
 
 
 
 


