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Opracowanie: 
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie  
ul. Suchedniowska 3 
26-010 Bodzentyn  
 
 
 
Raport opracowano 
w oparciu o materiały źródłowe referatów 
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie,  
gminnych jednostek organizacyjnych 
i innych instytucji. 
 
 
Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2021 rok 
zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2021 roku,  
o ile nie zaznaczono inaczej. 
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Szanowni Państwo!  
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn! 
  
Po raz czwarty, oddaję w Państwa ręce raport 
o stanie Gminy Bodzentyn przedstawiający 
aktualną sytuację gospodarczą i społeczną 
naszej Gminy. Nadrzędnym celem 
przygotowania niniejszego dokumentu jest 
uzyskanie wglądu w sytuację społeczną  
i gospodarczą, z uwzględnieniem ważnych 
aspektów funkcjonowania Gminy Bodzentyn. 
 

Rok 2021 był trudny i wymagający, nie tylko 
dla naszej gminy, naszego kraju, ale również 
całego świata. Postawione bowiem przez nas 
cele, priorytety i zamierzenia szybko 
zweryfikował czas pandemii COVID-19. 
 

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą 
się sytuację, już na etapie projektowania 
budżetu na 2021 rok wiele samorządów 
zmuszonych było do ostrożnego planowania 
swoich wydatków. Mimo trudnego czasu,  
w 2021 r., działając w sposób przemyślany i 
strategiczny, rozpoczęliśmy i zaplanowaliśmy 
inwestycje, które są w trakcie realizacji lub 
będą realizowane w latach kolejnych. Należą 
do nich m.in. kontynuacja budowy kanalizacji 
w poszczególnych miejscowościach, 
przebudowa drogi Święta Katarzyna – 
Wilków, modernizacja drogi gminnej  
w Ściegni, rozpoczęcie rewitalizacji miasta 
Bodzentyn, wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowy dróg oraz 
budowę kanalizacji, a także  budowę żłobka 
w Wilkowie, i sali sportowej w Psarach – 
Starej Wsi oraz wiele innych równie 
znaczących inwestycji.   

 

Obecnie, każdy z nas z niepokojem spogląda 
na sytuację za naszą wschodnią granicą 
zmierzając się na co dzień z problemami, jakie 
już teraz możemy odczuć w związku  
z trwającą wojną w Ukrainie. Wszyscy 
jesteśmy jednak dobrej myśli i pełni nadziei 
wypatrujemy lepszego jutra i powrotu do 
dobrze nam znanej rzeczywistości.  
 

Raport o stanie gminy to nie tylko liczby  
i zestawienia, ale przede wszystkim próba 
ukazania aktywności naszego samorządu, 
podjętej dla poprawy warunków życia 
mieszkańców naszej Gminy. Poprzez 
realizację poszczególnych działaniach zawsze 
staramy się dążyć do celu, jakim jest 
satysfakcja mieszkańców, która to jest 
wymierną oceną naszej samorządowej 
działalności.  
 

Przedstawiając niniejszy dokument, wyrażam 
nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 
przydatne nie tylko Państwu Radnym, 
Sołtysom, ale także Mieszkańcom Miasta  
i Gminy Bodzentyn, przyczynią się do 
zwiększenia wiedzy na temat 
funkcjonowania samorządu gminnego, 
zakresu realizowanych zadań, a także staną 
się podstawą do dyskusji na temat 
priorytetowych kierunków działania 
organów Gminy w latach kolejnych. 
 

Zapraszam do lektury i dialogu. 
 

Z wyrazami szacunku, 
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

 

/-/ Dariusz Skiba
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WSTĘP 

 
 Raport o stanie Gminy Bodzentyn opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia  
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), jako kompendium wiedzy 
o sytuacji w Gminie w 2021 roku. 
 Przedmiotowy dokument w jednym miejscu przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty 
z zakresu działania gminy w oparciu o liczby, statystyki i przykłady, które pozwalają na lepsze 
zrozumienie istoty funkcjonowania samorządu. Raport może zatem być traktowany przez 
mieszkańców, jako źródło podstawowej wiedzy o działaniach gminy i jeden z elementów polityki 
transparentności działań jej organów. 
 Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Przygotowany został 
na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz jednostki 
organizacyjne i stanowi zestawienie najważniejszych danych o samorządzie.  
 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2021 roku, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Bodzentynie.    
 Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą  
i społeczną, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania Gminy Bodzentyn.  
 Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie treści raportu oraz tego, co należy 
umieścić w kolejnych jego wydaniach. 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

 
 Gmina Bodzentyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego,  
w północno - wschodniej części powiatu kieleckiego. Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy 
Bodzentyn1 w skład Gminy wchodzą Miasto Bodzentyn oraz 23 sołectwa: Celiny, Dąbrowa Dolna, 
Dąbrowa Górna, Hucisko, Kamieniec, Leśna – Stara Wieś, 
Orzechówka, Podgórze, Podmielowiec, Psary Kąty, Psary 
Podłazy, Psary – Stara Wieś, Sieradowice, Siekierno, 
Ściegnia, Śniadka, Święta Katarzyna, Wiącka, Wilków, 
Wzdół Kolonia, Wzdół Parcele, Wzdół Rządowy, Wola 
Szczygiełkowa.  
 Na koniec 2021 roku, zgodnie z danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS)2 powierzchnia omawianego 
obszaru ogółem wynosiła 15 975 ha, w tym: Miasto 
Bodzentyn – 865 ha, obszar wiejski – 15 110 ha (łącznie 160 
km2). Obszar wiejski stanowi 94,59% powierzchni Gminy, natomiast 5,41% zajmuje Miasto 
Bodzentyn.  
 Gmina Bodzentyn graniczy: od północy – z Gminą Wąchock, od północnego - zachodu –  
z Gminą Suchedniów, od zachodu – z Gminami Masłów i Łączna, od południa – z Gminami Bieliny  
i Górno, od wschodu – z Gminami Pawłów i Nowa Słupia. Obszar Gminy obejmuje fragment 
centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór i ich najwyższym szczytem – Łysicą. 
Bodzentyn zlokalizowany jest na obszarze, który obejmuje Świętokrzyski Park Narodowy.  
 Obszar Gminy przedstawia Mapa 1.    
 

                                                 
1  Załącznik do Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn przyjętego uchwałą Nr X/81/2018 Rady Miejskiej 
w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3708), 
zmienionego uchwałą Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. 
2 https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica [dostęp: kwiecień 2022]. 

Powierzchnia Gminy Bodzentyn 

15 975 ha 
- miasto Bodzentyn – 865 ha 

- obszar wiejski – 15 110 ha 
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Źródło: Przewodnik Turystyczny Miasta i Gminy Bodzentyn – Bodzentyn i okolice.  
 

Rysunek 1. Obszar Gminy Bodzentyn. 
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INFORMACJE DEMOGRAFICZNE 

 
 Według prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. 
łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 11 307 osób3. Gęstość 

zaludnienia w gminie wynosiła 71 osób/km². Wśród ogólnej 
populacji Gminy Bodzentyn w 2021 r. w niewielkim stopniu 
przeważały kobiety i stanowiły one 50,1 % populacji (5 666 osób), 
przy 49,9% mężczyzn (5 641 osób). Miasto Bodzentyn na koniec 
2021 roku zamieszkiwało 2 126 osób. 
 Do najliczniejszych miejscowości w gminie Bodzentyn 
należały: Wilków – 930 mieszkańców, Święta Katarzyna – 756 
mieszkańców, Wola Szczygiełkowa 
– 611 mieszkańców.   
 Zgodnie z danymi Urzędu Stanu 

Cywilnego w Bodzentynie w 2021 r. w Gminie Bodzentyn odnotowano 
103 urodzenia, 102 zgony, a związek małżeński zawarło 68 par. Ponadto 
17 par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złote 
Gody”. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę urodzeń, 
zgonów i ślubów w latach 2019-2021.  
 
 
Wykres 1. Urodzenia, zgony i śluby w latach 2019-2021 

 
 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Bodzentynie.  

 
 

                                                 
3 Dane z Rejestru Mieszkańców Gminy Bodzentyn.   
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Mieszkańcy Gminy w 2021 roku 

11 307  
- kobiety 5 746 osób 

- mężczyźni 5 700 osób 

Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 

 w 2021 obchodziło  

17 par 
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

  
 Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  
Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające na 
celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  
 Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który wykonuje 
uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa oraz reprezentuje Gminę  
na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu z siedzibą w Bodzentynie przy  
ul. Suchedniowskiej 3, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.  oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych, takich jak: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie. 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie4. 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie. 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. 

 Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie. 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, w skład którego wchodzą:  

 Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

 Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 

 Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 

 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 

 Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, w skład którego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa  im.  Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,    

 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

 
 Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od finansów i prowadzenia 
różnego typu ewidencji, w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją 
inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów 
użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych  
i innych, a także działania informacyjne i promocyjne. 
 W 2021 roku Burmistrz Bodzentyna wydał 106 zarządzeń, a do sekretariatu Urzędu 
wpłynęło ok. 13 772 pism. Były to jednak nie wszystkie sprawy, którymi zajmował się w tym czasie 
Urząd, ponieważ wiele tematów było kontynuowanych z lat poprzednich oraz poruszanych  
w bezpośrednich rozmowach interesantów z burmistrzem czy pracownikami. 
 Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 
przedstawiał się następująco: 
52 osoby zatrudnione (w tym 1 osoba przebywała na urlopie rodzicielskim), w tym:  

 pracownicy administracyjni – 40 osób; 
 pracownicy obsługi (kierowca, sprzątaczki, pracownicy gospodarczy) – 12 osób 

oraz: 
 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na stanowisku pracownik biurowy; 
 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych na stanowisku pracownik gospodarczy. 

W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach,  31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Bodzentynie staż odbywały 2 osoby.  

                                                 
4 Z dniem 01 stycznia 2022 roku w wyniku połączenia MGCKit w Bodzentynie oraz Biblioteki Publicznej im. 

Adeli Nawrot powstała gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji 

kultury  – Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie z siedzibą w Bodzentynie.  
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Źródło: Opracowano na podstawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

 
 Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska w Bodzentynie. Do jej 
kompetencji należy m.in. podejmowanie uchwał, w tym dotyczących statutu Gminy, statutów 
jednostek pomocniczych Gminy, budżetu, a także wysokość podatków. Radni wybierani  
są w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. W skład Rady Miejskiej w Bodzentynie wchodzi  
15 radnych.  

Burmistrz

Skarbnik 
Referat Finansów 
i Rachunkowości 

Urząd Stanu Cywlinego

Referat Budownictwa 
i Zamówień Publicznych 

Referat Rozwoju Gminy 
i Ochrony Środowiska

Referat Organizacyny, Kadr 
i Spraw Obywatelskich 

Stanowisko ds. Obsługi Rady 
Miejskiej i Burmistrza 

Stanowisko ds. Obronnych, 
Obrony Cywilnej, Zarządzania 

Kryzysowego i Informacji 
Niejawnych 

Administrator Systemów 
Informatycznych

Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych 

Stanowisko ds. Kultury 
i Promocji 

Stanowikso ds. Zdrowia, Sportu 
i Turystyki 

Radca Prawny 

Zastępca Burmistrza 

Sekretarz

Schemat 1. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie 
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 Podstawową formą pracy Rady są sesje. Zgodnie z art. 20 u.s.g., rada gminy obraduje na 
sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  W 2021 r. Rada 
Miejska odbyła 15 sesji, w trakcie których podjęto 131 uchwał,  
z których 44 to akty prawa miejscowego. Łącznie od początku 
kadencji Rada Miejska w Bodzentynie podjęła 438 uchwał. 
Spośród odbytych sesji, trzy miały charakter nadzwyczajny,  
a dwie odbyły się przy użyciu zdalnego trybu obradowania. 
Najkrótsza sesja trwała 8 minut (8 listopada 2021 r.), natomiast 
najdłuższa – 6 godzin 28 minut (29 listopada 2021 r.) W 2021 r. 
frekwencja na sesjach wyniosła 89,78%. Przed sesjami organizowane były posiedzenia stałych 
komisji, które stanowiły stały element pracy radnych nad projektami uchwał, przedłożonymi 
materiałami i informacjami. W posiedzeniach uczestniczyli pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych Gminy, którzy udzielali wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem 
obrad, a także mieszkańcy. W ciągu roku, wiodącymi tematami obrad sesji były sprawy finansów 
gminy, w tym uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
uchwalonych na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. W trakcie roku Rada rozpatrzyła jedną skargę  
na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn rozstrzygając o jej bezzasadności oraz dwie 
petycje: 

1) w przedmiocie wydania opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego; 
2) w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.  
W przypadku ww. petycji Rada postanowiła o ich nieuwzględnieniu. Ponadto na wniosek Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wniosek 
dotyczący propozycji wyróżnienia medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Burmistrza Miasta  
i Gminy Bodzentyn, przyjmując w tym zakresie stosowną uchwałę. 
 Podjęte przez Radę uchwały Burmistrz zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie 
zgodności z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 
stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 Wojewoda nie wydawał w stosunku do organów Gminy Bodzentyn zarządzeń zastępczych 
w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.  
 Realizację podjętych uchwał przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego 
Raportu. 
   

PODMIOTY GOSPODARCZE  

  
 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 
stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, według 

głównego miejsca wykonywania działalności na terenie gminy 
Bodzentyn (teryt. 2604023, 2604024, 2604025) obejmowała 672 
pozycje, w tym:  
 Aktywne – 548, 
 Działalność w formie s.c. – 8, 
 Zawieszone – 114, 
 Oczekujące na rozpoczęcie – 2. 

Wydanych zarządzeń 

106 
Podjętych uchwał 

131 

Zarejestrowanych  
Podmiotów gospodarczych 

672 
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 W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
zwiększyła się o 51 podmiotów czyli 8,21 %. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy 
to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: 
sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek, wykonywanie pozostałych 
robót budowlanych wykończeniowych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli, sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli. 
 

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW  

 
 Gmina Bodzentyn jest członkiem różnych związków i organizacji, do których przynależność 
dostarcza korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania. 
 
  Do najważniejszych podmiotów, o których mowa wyżej, możemy zaliczyć: 

 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich - Uchwała Nr III/15/96 Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia 30.03.1996 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Bodzentyn do nowo 
tworzonego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - Uchwała Nr VI/27/2000 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 30.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. 

 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Uchwała Nr IX/28/2006 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 22.08.2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyn  
w charakterze członka wspierającego do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół 
Łysej Góry”. 

 „Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego” - Uchwała  
Nr III/12/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 02.04.2008 w sprawie przystąpienia do 
Związku Stowarzyszenia „Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego”. 

 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Uchwała Nr V/28/2008 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 30.06.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyn do 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w charakterze członka 
zwyczajnego oraz z upoważnienia Burmistrza do pełnego reprezentowania Gminy 
Bodzentyn w Stowarzyszeniu ,,Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. 

 ,,Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” - Uchwała Nr I/2/2015 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 28.01.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyna do Lokalna 
Organizacja Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” oraz upoważnienia Burmistrza do 
wyznaczenia reprezentanta Gminy Bodzentyn w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja 
Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”. 

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry - Uchwała Nr XI/70/2017 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 29.09.2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyn  
do Stowarzyszenia „Strefa Wokół Łysej Góry”. 
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FINANSE GMINY 

  
 Polityka finansowa Gminy Bodzentyn w 2021 roku realizowana była w oparciu o uchwałę 
budżetową Nr XXXVIII/302/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie 
z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwała określała źródła dochodów 
oraz kierunki wydatkowania środków. Ogólne informacje 
zawarte zostały w przedmiotowym raporcie, natomiast dane 
szczegółowe o realizacji budżetu Gminy przedstawiono  
w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok”, które 
otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach. 5 
 Realizacja inwestycji oparta była o przedsięwzięcia 
wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej 
obrazujący wydatki majątkowe. Tworzenie na przyszłe lata prognozy poszczególnych dochodów  

i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 
pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz 
ocenę zdolności kredytowej. W trakcie roku plan budżetu był 
zmieniany 40-krotnie. Konieczność dokonywania zmian 
wynikała z bieżącego dostosowywania planu do aktualnych 
potrzeb m.in. w zakresie realizacji zadań zleconych. Wszelkie 
zobowiązania finansowe były realizowane przez Gminę  
z zachowaniem terminów płatności, oraz płynności finansowej. 
Wykazane na koniec IV kwartału w RB-28s sprawozdaniu z 

wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania 
niewymagalne w kwocie 3 317 740,36 zł dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, 
PIT oraz z tytułu dostaw i usług. 

1) Dochody: 

Plan dochodów -  61 092 435,08 zł  
Wykonanie -   61 596 180,44 zł co stanowi 100,82 % planu,  
- bieżące -   55 631 011,64 zł 
- majątkowe -   5 965 168,80 zł 
 
2) Wydatki: 
Plan wydatków -  63 866 871,73 zł  
Wykonanie -   58 305 483,94 zł co stanowi 91,29% planu  
- bieżące -   54 453 240,59 zł 
- majątkowe -     3 852 243,35 zł 
 
Wykaz zadań realizowanych 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 (zadania współfinasowane ze środków Unii 
Europejskiej) ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  w tym:  

 
 Majątkowe na ogólna kwotę 786 437,89 zł, w tym: 

I. Realizowane przez Gminę na ogólną kwotę 671 085,08 zł, w tym: 

                                                 
5 http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/8086 [dostęp: kwiecień 2022]. 

Plan dochodów Gminy 2021: 

61 092 435,08 zł 
Wykonanie: 

61 596 180,44 zł  

 

Plan wydatków Gminy 2021: 

63 866 871,73 zł 
Wykonanie: 

58 305 483,94 zł  
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- Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry 

poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016-2021– 

11 508,00 zł, 

  Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 – 483 277,34 zł, (część środków  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych)  

  Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2022 – 176 299,74 zł. 
II. Realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na ogólną kwotę 115 352,81 zł,  

w tym: 
- Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie w latach 2016 – 2023 – 47 807,68 zł, 
- Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów 
Krakowskich w latach 2018 – 2023 – 67 545,13 zł.          
 

 Bieżące na ogólna kwotę 677 962,95 zł, w tym: 
- „Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 – 12 881,05 zł,  
- Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 – 252 921,49 zł, 
- „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" -  
w latach 2019-2021 – 412 160,41 zł, 
 
Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków własnych Gminy ujętych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, w tym: 
 

 Majątkowe na ogólna kwotę 2 502 183,94 zł, w tym:  
I. Realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na ogólną kwotę 812 611,01 zł w tym: 
1.  Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 – 
723 861,01 zł. 
5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) 
w latach 2018 - 2021 - 88 750,00 zł. 
 
II. Realizowane przez Gminę na ogólną kwotę 1 689 572,93 zł, w tym: 
1. „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-
Święta Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-
2021- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego 44 000,00 zł. 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 
2020-2022- Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego- 1 245 736,00 zł. 
3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Pasieka w latach 2018 – 2021 kwota 14 145,00zł. 
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 
2018 – 2021 kwota 4 601,08 zł. 
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. 
Grabowa (przez wieś) w latach 2021 – 2023 kwota 18 450,00 zł. 
6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia  
na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 – 2023 kwota 18 450,00 zł. 
7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna  
ul. Widokowa w latach 2021 – 2022 kwota 12 054,00 zł. 
8. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka 
wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021 – 2022 kwota 7 995,00 zł. 
9. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Podgórze  
w latach 2021 – 2022 kwota 6 150,00 zł. 
10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków  
ul. Sosnowa w latach 2021 – 2022 kwota 13 161,00 zł. 
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11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" 
w latach 2020-2021 kwota 39 913,50 zł. 
12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. 
Katarzyna" w latach 2020-2021 kwota 24 292,50 zł. 
13. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem  
ul. Leśna,  Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2022 kwota 45 463,00 zł. 
14. Budowa ul. Jodłowej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 kwota 738,00 zł.  
15. Budowa ul. Kieleckiej w Św. Katarzynie, gm. Bodzentyn w latach 2021-2022 kwota 738,00 zł 
(zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). 
16. „Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022” (spłata raty przypadającej na 
2021 rok) - 50 000,00 zł. 
17. Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 
– 2021- 15 990,60 zł. 
18. Zakup działki Nr 733/1 w msc. Bodzentyn w latach 2021 – 2022 - 1 522,25 zł. 
19. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023- 10 072,00 zł 
(zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych).  
20. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz  
z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 
– 2021- kwota 4 305,00 zł. 
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752  
w rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2021 - kwota 12 996,00 
zł. 
22. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna 
ul. Żeromskiego (na odc. ok 100 m) w latach 2020-2021- kwota 4 320,00 zł. 
23. Wykonanie przyłącza energetycznego  wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc. 
Psary Stara Wieś w latach 2020-2021 - kwota 5 400,00 zł. 
24.Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i wykonanie w latach 2020-2021 - kwota 
11 880,00 zł. 
25. Zagospodarowanie działki sołeckiej (zakup wiaty i ławostołu) w sołectwie Psary-Kąty  
w latach 2021-2022- kwota 27 200,00 zł. 
26. Dokumentacja projektowa wieży widokowej na Łysicy będąca częścią zadania pn.:  
"Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu 
turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży obserwacyjnej na Łysicy"- Dotacja 
celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego 50 000,00 zł. 

 Bieżące na ogólna kwotę 4 921,20 zł, w tym: 

1. Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn w latach 2021-2022 - 984,00 zł. 
( zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). 
2. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 – 
2023 – 1 687,20 zł. 
3. Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029 - 2 250,00 zł. 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku budżetowego była zmieniana 14 razy. 
Wynikało to z konieczności dostosowania danych z WPF do planu finansowego budżetu, bądź 
wprowadzania zadań wykraczających poza rok budżetowy. Stan zadłużenia Gminy na dzień  
31 grudnia 2021 roku wynosił 25 484 297,61 zł. 
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Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Bodzentyn w latach 2018-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2018-2021 
 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

  
 Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania samorządu, przyczyniającym się do 
trwałego wzrostu gospodarczego jest realizacja inwestycji. Ich brak lub niewystarczająca ilość 
może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy, a także znacznie pogorszyć warunki 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Inwestycje realizowane przez gminę wpływają na 
warunki i jakość życia lokalnych społeczeństw i mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb  
w obszarach, takich jak: infrastruktura drogowa, zaopatrzenie w wodę, dokumentacja projektowa, 
oczyszczanie ścieków czy unieszkodliwianie odpadów komunalnych.  
 Rok 2021, ze względu na panującą epidemię koronawirusa okazał się wyjątkowy. Pandemia 
spowolniła gospodarkę, ograniczyła życie społeczne oraz wpłynęła na realizację wielu 
zaplanowanych inwestycji. W tych trudnych warunkach i okolicznościach w gminie Bodzentyn  
w minionym roku udało się jednak zrealizować wiele inwestycji, które zostały przedstawiono 
poniżej.  
W roku w 2021 r. zrealizowano ważne inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej pn.:   

 Przebudowa drogi wewnętrznej, droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną. Wartość 
robót wyniosła - 93 972,00 zł. 

 Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 88 obręb Śniadka. Wartość robót wyniosła   
- 78 338,53 zł. 

 Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 491 obręb Ściegnia. Wartość robót wyniosła 
43 705,54 zł. 
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Zadania infrastruktury drogowej w trakcie realizacji pn.  
 Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn. Wartość robót to 

1 032 962,50 zł (w ramach tej inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego  za kwotę 4 305,00 zł ).  

 Budowa dróg gminnych w msc. Św. Katarzyna gmina Bodzentyn Część nr 2 – Budowa ul. 
Kielecka w Świętej Katarzynie, gm. Bodzentyn. Wartość robót to  931 095,12 zł (podpisano 
umowę z firmą Budromost). 

 Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac 
targowy: 
Zadanie 1: Przebudowa ul. Kościelnej, budowa parkingu na działce nr 3235, 3234/6, budowa 
placu targowego na działce nr 733/2 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, monitoringu 
wizyjnego oraz elementów małej architektury. 
Zadanie 2a: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy ulicy 
Langiewicza (dł. 130m). 
Zadanie 2b: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy 
włączenia ulicy Langiewicza i Armii Krajowej do drogi wojewódzkiej Nr 752 (od km 14+698 
do km 14+712). 
Zadanie 3: Budowa odwodnienia ul. Pasieka i odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej 
w msc. Bodzentyn gm. Bodzentyn (przebudowa odcinka sieci wodociągowej o dł. ok 240 
m. na ulicy Armii Krajowej w msc. Bodzentyn).  
Łączna wartość zadania wynosi 6 910 533,81 zł. 
W ramach ww. inwestycji podpisano umowę: 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego za kwotę 44 587,50 zł; 

 Umowę na zadanie pn. Badania archeologiczne przy inwestycji pod nazwą - 
,,Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - Etap II, ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, 
Plac Targowy":                                                                                               

a) ul. Kościelna i Plac Targowy    za kwotę  8 610,00 zł;                       
b) ul. Langiewicza   za kwotę 9 840,00 zł. 

 Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów wraz z wycinką drzew. 
Wartość robót wynosi  871 311,52 zł. 
W ramach tej inwestycji podpisano umowy: 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego robót archeologicznych za kwotę 9 225,00 zł; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego  robót melioracyjnych za kwotę 14 145,00 zł; 

 Inspektor  nadzoru zieleni za kwotę 8 856,00 zł.                     
 

W roku 2021 realizowano dalsze etapy budowy i modernizacji świetlic wiejskich woj. zadania pn.: 
 Wykonanie oraz montaż drzwi zewnętrznych oraz okien PCV w budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości w miejscowości Wola Szczygiełkowa w ramach zadania pn. ,, Budowa 
świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej’. Wartość zadania wyniosła 27 291,76 zł. 

 Wykonanie prac remontowo-montażowych w budynku świetlicy w Siekiernie należącej do 
Gminy Bodzentyn. Wartość zadania wyniosła 4 428,00 zł. 

 Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Siekierno. Wartość zadania 
wyniosła 8 300,00 zł. 

 Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w Świetlicy w Psarach Podłazach. Wartość 
zadania wyniosła  3 000,00 zł. 

 Modernizacja placu zabaw w Bodzentynie. Wartość zadania wyniosła  38 819,05 zł. 
 Zagospodarowanie działki sołeckiej, zakup wiaty w sołectwie Psary-Kąty. Wartość zadania 

wyniosła 55 900,00 zł. 
 Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie 

Dąbrowa Górna. Wartość zadania wyniosła 349 999,48 zł. 
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W 2021 r. wykonano dokumentację projektową pn.: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi woj. Nr 752 w rejonie 
zajazdu narciarskiego. Wartość zadania wyniosła 7380,00 zł  

 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Bodzentyn, drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu narciarskiego tj. od wjazdu do 
wyciągu w stronę Kielc – 230 m. Wartość zadania wyniosła 5 616,00 zł  

 Przygotowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oświetlenia drogowego w msc. 
Śniadka Parcele i Ściegnia. Wartość zadania wyniosła 8 610,00 zł  

 Wykonanie kompletnej projektowo-kosztorysowej  wraz uzyskaniem zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej – ul. Kielecka Święta Katarzyna o 
długości ok. 315 m. Wartość zadania wyniosła 48 585,00 zł  

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej w msc. Grabowa o 
łącznej długości ok. 1125 m. Wartość zadania wynosi 79 827,00 zł. 

 Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice- wykonanie dokumentacji projektowej. 
Wartość zadania wyniosła 11 880,00 zł   

 Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc. 
Psary Stara Wieś-dokumentacja projektowa. Wartość zadania wyniosła 5 400,00 zł  

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Święta 
Katarzyna ul. Żeromskiego. Wartość zadania wyniosła 4 320,00 zł  

 Opracowanie dokumentacji koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie 
dokumentacji budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – Etap IV drogi 
gminne koncepcja: 
Zadanie 1 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta 
Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021-2022 Wykonanie koncepcji. Wartość zadania 
wyniosła 12 054,00 zł 
Zadnie 2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół 
Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021-2023. 
Wykonanie koncepcji. Wartość zadania wyniosła 18 450,00 zł 
Zadanie 3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. 
Wilków ul. Sosnowa w latach 2021-2022 –wykonanie koncepcji. Wartość zadania 13 161,00 zł 
Zadanie 4 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta 
Katarzyna ul. Grabowa przez wieś w latach 2021-2022- wykonanie koncepcji. Wartość 
zadania 18 450,00 zł 
Zadanie 5 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. 
Podgórze w latach 2021-2022- wykonanie koncepcji. Wartość zadania 6 150,00 zł 
Zadanie 6 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. 
Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi  w latach 2021-2022- Wykonanie 
koncepcji. Wartość zadania 7 995,00 zł 

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej na ul. 
Armii Krajowej w Bodzentynie. Wartość zadania 36 285,00 zł  

 Wykonanie dokumentacji siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury przy 
szkole podstawowej w miejscowości Wola Szczygiełkowa. Wartość zadania wynosi  
1 600,00 zł.  

 Wykonanie dokumentacji schodów wejściowych do budynku UMiG Bodzentyn przy ulicy 
Suchedniowskiej 3 w Bodzentynie.  Wartość zadania wynosi 2 200,00 zł.  

 
Zadania rozpoczęte w ubiegłych latach będące na etapie projektowania pn.: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulic Leśnej, Wrzosowej, Stara 
Wieś, w msc. Wilków. Wartość zadania wynosi 289 050,00 zł. 
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 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn. 
Wartość zadania wynosi 8 610,00 zł.  

 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna. Wartość zadania wynosi 18 437,00 zł. 

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy 
Bodzentyn etap II, drogi powiatowe: 

 Część 1: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka. 
Wartość zadania wynosi 267 525,00 zł. 

 Część 2: Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin – Orzechówka. Wartość 
zadania wynosi  138 375,00 zł. 

 Część 3:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku od Stara 

Wieś do skrzyżowania z drogą gminną. Wartość zadania wynosi 67 650,00 zł. 

 Wykonanie dokumentacji lokalizacji piłko-chwytów oraz bramek piłkarskich  

w miejscowości Siekierno. Wartość zadania wynosi 1 900,00 zł.    

 Wykonanie dokumentacji budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – 
etap III drogi powiatowe :  

 Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej  
nr 0588T w msc. Podlesie – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Wartość zadania wynosi 220 785,00 zł. 

 Część 2: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 
0609T w msc. Sieradowice Parcele – Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, Śniadka 
Druga, Śniadka Pierwsza – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Wartość zadania wynosi 291 190,00 zł. 

 Część 3: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 
0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś. Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Wartość zadania wynosi 192 255,00 zł. 

 Część 4: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 
0588 T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia. Wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość zadania wynosi 249 075,00 zł. 

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Bodzentyn 
w 2021 r.  

 Zadanie 1  Wykonanie dokumentacji  projektowej budowy oświetlenia ulicznego na 
ul. Błotnej w Bodzentynie. Wartość zadania wynosi 6 264,00 zł  

 Zadanie 2  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w 
msc. Bodzentyn ul. Miejska (odcinek ok. 400 m). Wartość zadania wynosi 6 480,00zł 

 Zadanie 3 Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy 
Kieleckiej w Świętej Katarzynie ( przy drodze gminnej na działkach nr ewid. 261/47, 
263/2, 261/43, 261/5, 265/5 i 266/1 ). Wartość zadania wynosi 5 292,00 zł 

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamieniec. 
Wartość zadania wynosi 4 860,00 zł 

 Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w msc. Wilków w latach 2021-2023- 
dokumentacja projektowa. Wartość zadania wynosi 79 704,00 zł  

 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej dla zadania pn. ,, Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn’’. Wartość zadania 
wynosi 183 270,00 zł  

 Studium uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych funkcjonowania 
planowanego zbiornika wodnego Bodzentyn-Hucisko na rzece Psarce w gminie Bodzentyn. 
Wartość zadania wynosi  76 000,00 zł 

 Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla zadań: 
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 Oświetlenie ulicy Łysogórskiej od Nr 237 do Nr 204 w miejscowości Wilków;  

 Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Święta Katarzyna;  

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. północna);  

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Śniadka Parcele (cz. południowa); 

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary-Kąty (między zakrętami); 

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary-Podlesie; 

 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary-Kąty ( od strony Psar Starej Wsi). 
 
Środki zewnętrze 
 W 2021r. na terenie Gminy Bodzentyn realizowane były projekty dofinansowane ze 
środków zewnętrznych, były składane wnioski o uzyskanie dofinansowania bądź podpisano 
umowy na przedsięwzięcia przedstawione w tabeli poniżej.  
 
Tabela 1. Projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

Lp. 
Źródło 

finansowania 
Tytuł projektu 

Wartość 
całkowita 
projektu 

Wartość 
dofinansowania 

Uwagi 

1 RPOWŚ 2014-
2020; Oś 
priorytetowa 4 
"Dziedzictwo 
naturalne i 
kulturowe", 
Działanie 4.4 " 
Zachowanie 
dziedzictwa 
naturalnego i 
kulturowego" 

Adaptacja części 
budynku OSP na 
potrzeby Miejsko-
Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie 

2 835 314,68 1 200 000,00  W 2021 roku zakończono 
roboty budowlane. Umowa 
o dof.  30.04.2018r. 
Beneficjentem projektu pn. 
"Renowacja obiektów 
zabytkowych wraz z 
przebudową i wyposażeniem 
obiektów publicznej 
infrastruktury kulturalnej na 
obszarze gmin Gór 
Świętokrzyskich" jest ZGGŚ; 
Gmina występuje jako 
Partner;  Zakończenie 
czerwiec 2022r. 

2 Program 
Operacyjny 
"Infrastruktura 
i środowisko", 
Działanie 2.3 
"Gospodarka 
wodno-
ściekowa w 
aglomeracjach" 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej w 
aglomeracji 
Bodzentyn 

84 682 988,69 44 117 588,81 Beneficjent: 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Bodzentyn Sp. 
z o.o.; umowa o 
dofinansowanie projektu 
podpisana 13.11.2017.  
W 2021r. kontynuowano 
roboty budowlane. 
Planowane zakończenie 
realizacji projektu do 
30.09.2023r. 

3 Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowie 
Górnej (etap I) 

349 999,48 260 000,00 Umowa o dofinansowanie z 
dnia 02.09.2021 r. 

4 Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowie 
Górnej 

745 571,79  474 407,00 W dniu 23.12.2021 r. 
podpisana umowa o 
dofinansowanie. Etap II 
konieczny do zakończenia 
zadania. 
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5 Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020 

Budowa świetlicy 
wiejskiej wraz z 
wyposażeniem w 
miejscowości  Wola 
Szczygiełkowa w 
gminie Bodzentyn 

470 199,95 299 187,00 Beneficjent: MGCKiT w 
Bodzentynie, umowa  
o dofinansowanie podpisana 
w dniu 23.12.2021. Etap II do 
zakończenia zadania 

6 Program 
Operacyjny 
Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 
2020 

Cyfrowa Gmina 342 780,00 342 780,00 Wniosek o dofinansowanie 
złożono w 2021 roku. Gmina 
Bodzentyn otrzymała 
informację o dofinansowaniu 
w styczniu 2022 r. W ramach 
projektu będzie można m.in. 
zakupić usługi i sprzęt do 
rozwoju cyfrowego urzędu  
i placówek oświatowych,  
w celu zapewnienia e-usług 
dla mieszkańców. 

7 PROW 2014-
2020; LGD 
Wokół Łysej 
Góry 
 
 
 
 
 
 

Poprawa 
atrakcyjności 
turystycznej Gminy 
Bodzentyn 

127 804,04 127 804,04 Beneficjent: Stowarzyszenie 
KGW Katarzynianki, realizacja 
2021r. - zmiana nawierzchni 
boiska szkolnego w Św. 
Katarzynie, montaż ławek 
przy zalewie na Wilkowie, 
grilla i ławek w Psarach,  
2 stacji naprawy rowerów 

Strefa Aktywności 
Lokalnej w Wilkowie 

34 117,02 34 117,02 M-GCKiT jako partner  
w projekcie LGD, realizacja 
2021r.- zakup doposażenia 
świetlicy wiejskiej w Wilkowie 

Propozycja 
spędzania czasu 
wolnego i rozwoju 
zainteresowanych w 
ofercie 
Stowarzyszenia 
Wilków - Nasz Dom 

17 960,36 15 805,12 Beneficjent: Stowarzyszenie 
Wilków Nasz Dom, realizacja 
2021-2022 - zakupiono 
doposażenie kuchenne, 
stroje ludowe.  

8 Ministerstwo 
Kultury, 
Dziedzictwa 
Narodowego  
i Sportu 
Departament 
Sportu 

Budowa Sali 
gimnastycznej przy 
szkole podstawowej 
w Psarach Starej Wsi 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

3 416 202,41 1 244 036,29 Umowę o dofinansowanie 
podpisano w 2021 r. Projekt 
będzie realizowany w latach 
2022-2024. 

9 Fundusz 
Przeciwdziałani
a COVID-19 
 
 
 
 

Budowa kompleksu 
przedszkolno-
żłobkowego w msc. 
Wilków 

4 000 000,00 4 000 000,00 W 2021 roku wykonano 
koncepcję architektoniczną 
oraz rozpoczęto prace 
projektowe. Planowana 
realizacja w l. 2021-2023. 

Rewitalizacja miasta 
Bodzentyn - etap II 

12 232 585,67 3 825 503,94 Zadanie współfinansowane 
również ze środków RPOWŚ 
2014-2020 (dof. 4.266.632,16 
– umowa z 16.11.2021r.) 

„Laboratoria 
przyszłości” 

288 600,00 288 600,00 Realizacja w roku 2021 i roku 
2022. 
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10 Program 
Rządowy 
Fundusz Polski 
Ład : Program 
Inwestycji 
Strategicznych 

Budowa  
i modernizacja 
infrastruktury 
elektroenergetycznej 

wraz z wymianą 
oświetlenia na 
energooszczędne w 
Gminie Bodzentyn 

5 430 000,00 4 887 000,00 Promesa z 17.11.2021, 
realizacja 2022-23 

11 Rządowy 
Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Remont drogi 
gminnej 311042 w 
msc. Ściegnia 

1 038 251,50 622 950,00 W 2021r. podpisano umowę  
o dofinansowanie i umowę  
z Wykonawcą. Realizacja  
w 2022r. 

Budowa ul. 
Kieleckiej w Św. 
Katarzynie, gm. 
Bodzentyn 

931 833,12 598 367,93 W 2021r. podpisano umowę o 
dofinansowanie i umowę z 
Wykonawcą. Realizacja w 
2022r. 

12 Program 
Narodowego 
Centrum 
Kultury Dom 
Kultury+ 

Inspiruje (MY) 
Bodzentyn 

30 000,00 30 000,00 Beneficjent: MGCKiT, 
realizacja 2021r.  

13 Fundacja 
ORLEN 

Poprawa aktywności  
ruchowej 
mieszkańców wsi 
Celiny 

10 000,00 10 000,00 Beneficjent: Stowarzyszenie 
KGW Celinianki, realizacja 
2021-2022 

14 RPOWŚ 2014-
2020 - 
Europejski 
Fundusz 
Społeczny; 
Działanie 9.2.1. 
Rozwój 
wysokiej jakości 
usług 
społecznych  

Centrum Usług - 
współpraca na rzecz 
społeczności 
lokalnej 

38 413,08 32 040,00 Projekt realizowany w 
partnerstwie z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kielcach, Regionalnym 
Centrum Wolontariatu  
i 10 gminami z powiatu 
kieleckiego; realizacja 
01.02.2019-31.05.2021. 
Realizację projektu 
zakończono w maju 2021 r. 

15 RPOWŚ 2014-
2020 Europejski 
Fundusz 
Społeczny; 
Działanie 9.1. 
Aktywna 
integracja 
zwiększająca 
szanse na 
zatrudnienie 

Aktywny start 
szansą na sukces. 
Aktywizacja 
społeczno-
zawodowa w Gminie 
Bodzentyn 

1 096 383,89 978 483,89 Projekt realizowany  
w partnerstwie z Fundacją 
Centrum Europy Lokalnej; 
realizacja 01.07.2019-
30.06.2021. Realizację 
projektu zakończono  
w czerwcu 2021 roku. 

16 RPOWŚ 2014-
2020 - 
Europejski 
Fundusz 
Społeczny; 
Działanie 9.2 
Rozwój 
wysokiej jakości 
usług 
społecznych 
i zdrowotnych 

Klub Seniora dla 
mieszkańców Gminy 
Bodzentyn 

750 938,00 694 508,00 Umowa o dof. z 12.06.2019r. 
Projekt realizowany przez 
Gminę wspólnie z MGOPS;  
Realizacja projektu 
01.05.2019-30.04.2022r. 
Projekt realizowany w 2021 
roku. 
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17 Ministerstwo 
Rodziny i 
Polityki 
Społecznej 
 

Asystent osobisty 
osoby 
niepełnosprawnej - 
edycja 2021 

56 344,00 56 344,00 Realizacja 06-12.2021, MGOPS 

Opieka 
wytchnieniowa - 
edycja 2021 

48 960,00 48 960,00 Realizacja 06-12.2021, MGOPS 

18 PFRON Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych 
wywołanych 
chorobami zakaźnymi 

100 000,00 100 000,00 Realizacja 09.12.2021, MGOPS 
(w tym wyjazd aktywizujący, 
rehabilitacja w domu, paczki) 

 
 
Fundusz sołecki 
 W sołectwach Gminy Bodzentyn realizowany jest fundusz sołecki, w ramach którego 
mieszkańcy decydują na co przeznaczyć przyznane środki. Przedsięwzięcie, aby mogło zostać 
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi służyć poprawie życia mieszkańców oraz 
należeć do zadań własnych Gminy.   
 W 2021 roku w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 648 476,74 zł na realizację zadań  
z funduszu sołeckiego. Wspomnieć należy, iż Gmina stara się dokładać własne środki z budżetu na 
zadania, które przekraczają kwotę zaplanowanego funduszu, a są jednocześnie bardzo ważne dla 
poprawy bytu mieszkańców danych sołectw. 
 Wykonanie funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2021 rok przedstawia się następująco:  
 
Tabela 2. Realizacja funduszu sołeckiego 2021 r. 

Miejscowość 
 

Zadanie 
 

Kwota  
 funduszu 
sołeckiego 

Koszt zadania 
Kwota dołożona  
z budżetu Gminy 

Święta 
Katarzyna 

 

Projekt oświetlenia  
ul. Kielecka  

10 000,00 zł 0 zł  0 zł 

Wykonanie 
oświetlenia 
na terenie sołectwa 

34 840,15 zł 2.000,00 zł 0 zł 

Ściegnia 
Utrzymanie drogi 18 887,50 zł  0 zł 0 zł 

Dąbrowa 
Dolna 

 

Przebudowa drogi  23 032,39 zł  93 972,00 zł  70 939,61 zł 

Budowa świetlicy 
wiejskiej  

28 260,60 zł 174 999,74 zł 146 739,14 zł  
(w tym 130 000,00 zł –

dofinansowanie 
Ministra Kultury )  

 
Psary-Kąty 

 

Zagospodarowanie  
działki budowa wiaty 

27 200,00 zł 26 738,84 zł  0 zł 

Wykaszanie zieleni  1 500,00 zł  1 500,00 zł  0 zł  

Zakup materiałów  2 000,00 zł  1 826,60 zł  0 zł  
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i roślin 

Psary  
Stara-Wieś 

 

Wykaszanie zieleni  2 000,00 zł 2 000,00 zł 0 zł 

 Oświetlenie 
Żeromszczyzny 

23 238,84 zł 0 zł 0 zł 

Zakup i montaż 
piłkochwytów  

5 000,00 zł  0 zł  0 zł  

Podmielowiec 

Wyznaczenie granic 
pasa drogowego  

8 000,00 zł 2 850,00 zł 0 zł 

Bieżące utrzymanie 
dróg - kruszywo 

12 488,94 zł  1 476,15 zł  0 zł  

Siekierno 

Wyposażenie 
świetlicy  

22 000,00 zł 20 599,52 zł 0 zł 

Koszenie trawy 2 162,81  zł 2 162,81 zł 0 zł 

Wzdół 
Rządowy 

Kostka brukowa na 
przystankach  

10 000,00 zł 9 850,00 zł 0 zł 

Plac zabaw przy 
siłowni 

25 561,26 zł  0 zł  0 zł  

Leśna 
Remont drogi na 
końcu wsi  

43 474,22 zł 43 705,54 zł  231,32 zł 

Hucisko 
Plac zabaw 
 

19 075,91 zł 1 000,00 zł 0 zł  

Kamieniec 

Oświetlenie  9 546,92 zł  0 zł  o zł 

Uregulowanie 
geodezyjne  

drogi gminnej  

10 000,00 zł  10 600,00 zł  600,00 zł  

Psary-Podłazy 

Wykaszanie zieleni  1 536,04 zł  1 536,04 zł  0 zł 

Budowa placu zabaw 19 000,00 zł  0 zł  0 zł 

Wzdół-Parcele 
Oświetlenie 17 945,48 zł 0 zł 0 zł 

Orzechówka 
Oświetlenie 
 

18 039,68 zł 0 zł  0 zł 

Wilków 
Oświetlenie  
 

       47 101,00 zł   1 000,00 zł 0 zł 

Śniadka 
Przebudowa drogi 30 474,35 zł 78 338,53 zł 47 864,18 zł 

 
Celiny 

 

Oświetlenie  18 362,10 zł 0 zł 0 zł 

Zagospodarowanie 
terenu  
wokół świetlicy  

2 000,00 zł  1 100,00 zł  0 zł  
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Operat 
wodno-prawny  

3 000,00 zł  3 000,00 zł  0 zł  

Podgórze 
Oświetlenie  19 688,22 zł 0 zł 0 zł 

Sieradowice 
Oświetlenie  34 854,74 zł 0 zł 0 zł 

Wzdół-
Kolonia 

Oświetlenie 25 010,63 zł  500 zł  0 zł  

Wiącka 
Odcinek drogi 
Hucisko - Kapkazy 

35 090,25 zł  0 zł  0 zł 

Wola 
Szczygiełkowa 

Budowa świetlicy 38 104,71 zł 36 974,02 zł 0 zł 

 

MIENIE KOMUNALNE  

 
 Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 

prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

 Na dzień 31.12.2021r. Gmina Bodzentyn była właścicielem nieruchomości o powierzchni 

158,0618 ha, z tego: 

 w użytkowaniu wieczystym  - 1,8316  ha, 

 wydzierżawione  - 7,6316 ha, 

 trwały zarząd   - 6,9659 ha. 

W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła do zasobu 

nieruchomości: 

 działki od osób fizycznych – 0,9497 ha. 

Z zasobu nieruchomości ubyło: 

 sprzedano na rzecz osoby fizycznej - 0,0807 ha. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

  
Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania:  

 Leśna Stara Wieś 1 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 40 m2 i 65 m2, 
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 105 m2), 

 Stara Wieś 30 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o 
powierzchni 50,5 m2, 50,5 m2 łączna powierzchnia 
mieszkań w tym budynku to 101 m2,  

 Bodzentyn, Wolności 6 – w budynku znajduje się 
2  mieszkania, o powierzchni 28 m2, 56,7 m2, łączna 
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 84,7 m2. 

Łącznie w zasobie Gminy na dzień 1 stycznia 2021 r., znajdowało 
się 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba ta nie uległa 
zmianie. 

Grunty komunalne  
w zasobie Gminy Bodzentyn 

 

158,0618 ha 

Mieszkaniowy Zasób gminy  
 

6 mieszkań 
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ZDROWIE  

  
 Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie  
w roku 2021. 
1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 

2. Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,  

3. Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1, 

4. Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej:  

biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl, 

5. Numer identyfikacyjny REGON: 290750584, 

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885, 

7. Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659, 

8. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie, 

9. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn, 

10. Zakład prowadzi działalność na terenie miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:  

 Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie- ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  

 Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn, 

 Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie- ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn. 

11. Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 1998 r.  

w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej  

w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 

12. Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998r.  

i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998r. z późn. zm. 

- ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 września 2017r. 

13. Zakres Świadczeń: 

 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych 

 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych 

 Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 

 Poradnia Neurologiczna 

 Pracownia Fizjoterapii 

 Gabinet pielęgniarki środowiskowej 

 Gabinet położnej środowiskowej 

 Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi 

 Gabinet Stomatologiczny 

 Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie) 

 Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie) 

 

Dane sprawozdawcze z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie świadczył usługi medyczne  

w zakresie Lekarza POZ dla 9 134 osób zadeklarowanych do naszego Zakładu z terenu Gminy 

Bodzentyn, jak również z gmin ościennych (wg stanu na koniec 2021 r.). 

 

mailto:biuro@zoz.bodzentyn.pl
http://www.zoz.bodzentyn.pl/
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Tabela 3. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 21311 176 7390 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży  

w wieku do 18 lat 

2 2092 1 454 

osobom w  wieku 65 lat i 

więcej 

3 8611 166 3484 

kobietom 4 12107 106 4404 

w tym kobietom w ciąży w 

zakresie opieki 

profilaktycznej 

5 0   

 

Tabela 4. Specjalistyczna opieka zdrowotna w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie 

Rodzaje 

poradni 

Liczba 

poradni 

(stan w dniu 

31 XII) 

Porady 

ogółem 

z liczby ogółem 

Dzieciom i 

młodzieży 

w wieku do 

18 lat 

osobom w 

wieku 65 

lat i więcej 

kobietom teleporady 

Razem 

lekarskie 

2 3577 5 749 2918 0 

Neurologiczna 1 1616 0 567 957 0 

Ginekologiczno-

położnicza 

1 1961 5 182 1961 0 

 

Tabela 5. Rehabilitacja lecznicza w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie 

Wyszczególnienie Porady/świadczenia 

ogółem w tym 

porady 

domowe 

Pracownia 

fizjoterapii 

Porady/świadczenia ogółem 1 18 626 0 

fizjoterapia ambulatoryjna 2 17 939 0 
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Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

fizjoterapia ambulatoryjna dla osób 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

3 687 0 

 

Tabela 6. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 7594 92 4024 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży  

w wieku do 18 lat 

2 365 1 132 

osobom w  wieku 65 lat  

i więcej 

3 2988 51 2456 

kobietom 4 4496 51 2456 

w tym kobietom w ciąży  

w zakresie opieki 

profilaktycznej 

5 0   

 

Tabela 7. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 6620 61 3030 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży  

w wieku do 18 lat 

2 740 0 323 

osobom w  wieku 65 lat  

i więcej 

3 2535 58 1235 

kobietom 4 3954 35 1806 

w tym kobietom w ciąży  

w zakresie opieki 

profilaktycznej 

5 0   
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Programy profilaktyczne 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie uczestniczy 

w następujących programach profilaktycznych: 

1. Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS – projekt pn.: 
„Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w Polsce południowo-
wschodniej”. 

 Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego 
Zapalenia Stawów został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze 
środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/17). Celem 
programu jest poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu 
do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja 
programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  
ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia 
stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach 
programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na 
podstawie kryteriów przesiewowych programu. 

Ilość przebadanych pacjentów 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku Zdrowia 
w Świętej Katarzynie przebadano 24 osób w zakresie realizacji projektu. 

DANE FINANSOWE 

 W roku 2021 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie zrealizował plan kosztów i przychodów na poziomie przedstawionym w poniższej 
tabeli. Tabele przestawiają realizacje założonego planu finansowego za rok 2021. Informacje 
zawarte w tabeli wskazują sytuację finansową SPZOZ Bodzentyn. 

 Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność 
lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie 
są nastawione na osiąganie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód 
SPZOZ w Bodzentynie z przeznaczeniem na realizacje działalności statutowej. 

 

Tabela 8. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 
na rok 2021 - wykonanie za rok 2021 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Realizacja kosztów  

i przychodów za rok 
2021 

KOSZTY 

I AMORTYZACJA    250 349,05 

II MATERIAŁY 64 080,65 

III LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE 123 722,51 

IV ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA 88 500,72 

V USŁUGI TRANSPORTOWE 1 276,68 

VI USŁUGI OBCE 910 469,15 

VII WYNAGRODZENIA 2 561 317,12 
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VIII UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 544 118,80 

IX PODATKI I OPŁATY 5 287,00 

X UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE 8 766,20 

XI PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1 512,90 

XII KOSZTY FINANSOWE 144,85 

XIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 

XIV Koszty NKUP 0,00 

XV 
RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII 
+ XIII + XIV 

4 559 545,63 

PRZYCHODY 

XVI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH  4 588 635,04 

XVII SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH 121 766,00 

XVIII PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 

XIX POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 170 780,72 

XX  RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX 4 881 181,76 

XXI WYNIK FINANSOWY XX - XV 321 636,13 

XXII 
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

0,00 

XXIII Środki na wydatki inwestycyjne 314 576,66 

 

Zrealizowane inwestycje w SPZOZ w Bodzentynie  

 W roku 2021 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje: 

1. Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia  
w Bodzentynie. Ze względu na wycofanie się przez SPZOZ w Bodzentynie z dofinansowania  
w ramach programu Dostępność Plus, zaplanowano wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę 
79 000,00 zł przeniesiono na pozostałe zadania inwestycyjne. 

2. Remont pomieszczeń: łazienki i szatni w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia  
w Bodzentynie. W związku z potrzebą zakupu i instalacji klimatyzacji w OZ w Bodzentynie  
i Św. Katarzynie oraz brakiem wolnych terminów realizacji ekip budowlanych planuje się 
wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę 39 000,00 zł przeniesiono na do pozycji Zakup 
wyposażenia oraz sprzętu medycznego. 

3. Remont pomieszczenia łazienki w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie. W związku  
z remontem podjazdu do garażu przed ośrodkiem zdrowia w Bodzentynie pojawiła się pilna 
potrzeba zagospodarowania terenu przy podjeździe do garażu od strony ul. Ogrodowej. 
Zaplanowano wykonać to zadanie w roku 2022. Kwotę 20 000,00 zł przeniesiono na do pozycji 
Remonty pozostałe. 

4. Remonty pozostałe. Konieczne było utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków 
zdrowia w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi budowlane, sanitarne oraz 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: montaż rolety zewnętrznej w OZ 
Stara Wieś. Oprócz zaplanowanych wcześniej prac pilną potrzebą był: remont podjazdu do 
garażu oraz zagospodarowanie terenu przy podjeździe do garażu od strony ul. Ogrodowej przed 
ośrodkiem zdrowia w Bodzentyniei w związku z tym pozycję tą zwiększono o kwotę 79 000,00 
zł. Całkowita kwota zadania po zmianach wyniosła 139 000,00 zł. 

5. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Zaistniała konieczność zakupu wyposażenia 
sprzętu medycznego. Zakupiono m.in. Szynę CPMotion K Pro z modułem stawu skokowego 
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wraz ze zintegrowanym stolikiem, chłodziarkę farmaceutyczną CHS4+, chłodziarka MPM 112 CJ-
32S/AA, koncentratory tlenu -DeVilbiss 525 - 3 szt., wózki inwalidzkie Vermeiren D200P – 3 szt., 
ekspresy do kawy - 3 szt. Zaistniała również konieczność pilnego remontu rozdzielni 
elektrycznej w budynku OZ w Św. Katarzynie oraz ze względu na znowelizowane przepisy 
prawne pojawiła się możliwość szybkiej instalacji dodatkowych ogniw fotowoltaicznych na 
dachu budynku. Ze względu na dogodne warunki montażu pojawiła się również możliwość 
zainstalowania klimatyzatorów do gabinetów lekarzy i pielęgniarek w ośrodku zdrowia w Św. 
Katarzynie i Bodzentynie. Wpłynęło to na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Pozycję zwiększono  
o kwotę 90 000,00 zł (w tym o kwotę 39 000,00 zł z pozycji 2). Całkowita kwota zadania  
po zmianach wyniosła: 190 000,00 zł. 
 Wszystkie powyższe zadania wynikają z konieczności dostosowania podmiotów 
leczniczych do nowych standardów jakie są wyznaczane przez Ministerstwo Zdrowia oraz 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Ciągle zmieniające się przepisy w zakresie działalności placówek 
leczniczych mają na celu unowocześnienie systemu ochrony zdrowia co w konsekwencji 
wpłynie na właściwą obsługę pacjenta. 

Podsumowanie 

 Ze względu na dobrą sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie Kierownik podjął decyzję o dalszym inwestowaniu w poprawę 
infrastruktury i wyposażenia wszystkich trzech ośrodków zdrowia. 
 Pomimo niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej związanej z wystąpieniem koronawirusa 
SARS-CoV-2 oraz ze względu na potrzeby pacjentów w zakresie rehabilitacji leczniczej zrealizowano 
świadczenia w ilości ponad limit zawarty w obowiązującej umowie z NFZ-em. 

 Najkorzystniejszą zmianą w świadczeniach medycznych dla pacjentów roku 2021 było 
zatrudnienie nowych lekarzy w ośrodku zdrowia w Starej Wsi oraz Bodzentynie. Wpłynęło to na 
poprawę jakości świadczonych usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz znacząco 
poprawiło dostępność lekarską dla pacjentów. 

 Najważniejszym priorytetem dla Kierownika SPZOZ jest zatrudnienie pediatry w ośrodku 
zdrowia w Starej Wsi. 

OŚWIATA  

 Oświata na terenie Gminy Bodzentyn działa w systemie organizacyjnym roku szkolnego.  
W roku 2021 r. w Gminie Bodzentyn funkcjonowały następujące jednostki oświatowe: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, w skład którego wchodzą:  

 Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

 Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 
 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 
 Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Święta Katarzynie, 
 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 
 Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, w skład którego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa  im.  Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,    

 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 
 Trzy punkty przedszkolne działające przy: 

 Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 

 Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 

 Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. 
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, dla której organem prowadzącym jest Pani 

Beata Domańska-Kózka, 
 Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowe w Leśnej, 
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 Szkoła Podstawowa w Śniadce, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka.  

  
 Poniższe tabele przedstawiają liczbę uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Bodzentyn wg SIO – spis „30 wrzesień 2020r.”  i  „30 wrzesień 2021 r.” 
 
Tabela 9. Placówki wychowania przedszkolnego w Gminie Bodzentyn 

L.p. Placówka 
Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2020/2021 

Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2021/2022 

1. 

Samorządowe Przedszkole 
w Bodzentynie 

125 125 

2. 

Samorządowe Przedszkole 
we Wzdole Rządowym 80 101 

3. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi 

21 21 

4. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 

w Świętej Katarzynie 

23 24 

5. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Woli Szczygiełkowej 12 13 

Ogółem 261 284 

 
 

Tabela 10. Szkoły Podstawowe w Gminie Bodzentyn 

L.p. Placówka 

 Liczba uczniów 
w roku szkolnym 

2020/2021 

Liczba uczniów 
w roku szkolnym 

2021/2022 

1. 

Szkoła Podstawowa  
im. Antoniego 
Wacińskiego 

w Bodzentynie 

 

354 362 

 
2. 

Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Psarach Starej Wsi 

 

64 59 
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3 

Szkoła Podstawowa  
im. Poetów Doliny 

Wilkowskiej 
w Świętej Katarzynie 

 

107 114 

4. 
Szkoła Podstawowa w 

Woli Szczygiełkowej 
 

28 27 

5. 

Szkoła Podstawowa  
im. Oddziału Armii 

Krajowej „Wybranieccy” 
we Wzdole Rządowym 

 

220 227 

Ogółem 
 

773 789 

 
Tabela 11. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

L.p. Placówka 
Liczba uczniów 

w roku szkolnym 
2020/2021 

Liczba uczniów 
w roku szkolnym 

2021/2022 

1. Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Żeromskiego  

w Psarach Starej Wsi 
11 17 

2. Szkoła Podstawowa  
im. Poetów Doliny Wilkowskiej  

w Świętej Katarzynie 
37 37 

3. Szkoła Podstawowa  w Woli 
Szczygiełkowej 

8 8 

Ogółem: 56 62 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
 Realizacja Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z Organizacjami 
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami, pozwoliła na zbudowanie dialogu obywatelskiego, 
umacniane lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur 
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz zrealizowanie części swych zadań ustawowych 
w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami. Organizacje 
pozarządowe i inne podmioty, o których mowa z ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie 
podejmowały cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji 
pozarządowych z Samorządem Gminy pozwala lepiej realizować wspólny cel, jakim jest poprawa 
jakości życia mieszkańców naszej gminy. Społeczna aktywność mieszkańców będących członkami 
organizacji pozarządowych przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty  
i sprzyja tworzeniu więzi społecznych. 
 Gmina Bodzentyn poprzez ścisłe partnerstwo między administracją publiczną  
a organizacjami pozarządowymi, skupiającymi osoby wrażliwe społecznie, dąży do rozwijania 
demokratycznego ładu społecznego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.  
Partnerstwo służy lepszemu wykonywaniu zadań Miasta i Gminy Bodzentyn poprzez możliwe 
pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.  
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Podstawa prawna przedmiotowej współpracy wynika z poniższych aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

 Uchwała Nr XXXVI/296/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2020 r.  
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 

Formy współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi dzielimy na: 
1. Realizacja zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia w ramach otwartego 

konkursu ofert. 
2. Realizacja zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia w trybie 

pozakonkursowym. 
3. Merytoryczna pomoc. 

Realizację zadań publicznych w 2021 roku regulowały następujące dokumenty:  
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 z późn. zm.). 
2. Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2021 
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez 
organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

3. Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 maja 2021 roku w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2021 
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez 
organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
Realizacja zadań publicznych w formie powierzania lub wsparcia w ramach otwartego konkursu 
ofert. 
 W dniu 18 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Zarządzeniem nr 5/2021 
ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczących realizacji w roku 2021 zadań publicznych w następującym 
zakresie: 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
a) wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań z tego zakresu 

wynosiła: 170 000,00 zł 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 10 

 Liczba złożonych ofert: 10 

 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0 

 Liczba ofert wycofanych z konkursu: 1 

 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej: 0, 

 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 9 (tym: powierzenie 
realizacji zadania publicznego – 6; wsparcie realizacji zadania publicznego – 3) 

 Łączna kwota dotacji: 170 000,00 zł 

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 168 960,50 zł 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 00,00zł 

 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 1039,50zł 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego: 5 609,63 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego zrealizowanego w ramach 
otwartego konkursu ofert: ok. 600 osób. 

W dniu 31 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Zarządzeniem nr 39/2021 ogłosił otwarty 
konkurs ofert dotyczących realizacji w roku 2021 zadań publicznych w następujących zakresach: 
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1. Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa 
w kulturze. 

a. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie to: 50 000,00 zł 
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku. 

a. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 30 000,00 zł 
Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa  
w kulturze. 
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań z tego zakresu wynosiła: 
50 000,00 zł. 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 17 

 Liczba złożonych ofert: 17 

 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0 

 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej: 0, 

 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 14 (tym: powierzenie 
realizacji zadania publicznego – 11; wsparcie realizacji zadania publicznego – 3) 

 Łączna kwota dotacji: 47 000,00 zł (trzy Stowarzyszenia zrezygnowały z 
przydzielonej dotacji); 

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 46 899,20 zł; 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 00,00zł 

 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 100,80 zł; 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego: 2 130,00 zł; 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego zrealizowanego w ramach 
otwartego konkursu ofert: ok. 520 osób. 

 
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku. 
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: 30 000,00 zł 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 2 

 Liczba złożonych ofert: 2 

 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0 

 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej: 0, 

 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 1– ( umowa o wsparcie) 

 Łączna kwota dotacji : 30 000,00  

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 30 000,00 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 00,00zł 

 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 00,00 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego: 10152,41 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego zrealizowanego w ramach 
otwartego konkursu ofert: 36 osób osób. 

 
Realizacja zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia w trybie pozakonkursowym 
 W trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 9 ofert na realizację zadań publicznych, z 
czego trzy oferty nie uzyskały dotacji.  

1) Ilość złożonych ofert na realizację zadań z zakresu: 9,  w tym: 

 Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 
dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej – 1 

 Pomoc społeczna – 1 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 0 
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 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 1 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 6. 
2) Dodatkowe informacje: 

 Łączna kwota przydzielonych dotacji: 22 200,00 

 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego: 5 (w tym: powierzenie 
realizacji zadania publicznego – 4; wsparcie realizacji zadania publicznego – 1) 

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 22 200,00 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 zł. 

 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 00,00 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty na realizację zadań publicznych: 1491,73 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego zrealizowanego w trybie 
pozakonkursowym: ok. 970 osób . 

 
Ewaluacja realizacji programu wedle wskaźników ewaluacji z programu współpracy na rok 2021: 

 Liczba otwartych konkursów ofert – 2. 
 Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie – 29. 
 Liczba zawartych umów w otwartym konkursie ofert – 24, w tym: 

 Kultura fizyczna i sport – 9; 

 Kultura – 14; 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – 1 
 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w trybie 

pozakonkursowym: w tym: 

 Pomoc społeczna - 1; 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu – 1; 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3; 

 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 0 
 Łączna liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – 29, w tym w 

formie: 

 powierzenia: 21;  

 wsparcia: 8. 
 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane/unieważnione/ 

inne powody) – 0 
 Liczba obszarów zadaniowych – 4. 
 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych 

obszarach zadaniowych: 

 Kultura fizyczna i sport – 180 000,00 zł; 

 Kultura – 53 200,00 zł; 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – 30 000,00 zł 

 Pomoc społeczna – 6 000,00 zł; 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym –0 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 00,00 zł. 
 Liczba beneficjentów realizowanych zadań: ok. 2126 osób. 
 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki 

budżetowe –26. 
 Liczba wspólnie realizowanych zadań – 0 (oferty wspólne). 
 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty na realizację zadań publicznych: 19383,77 zł. 
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 Wysokość budżetowych środków zaplanowanych na realizację Programu –  
276 000,00 zł. 

Dodatkowe informacje: 
 Łączna kwota rozliczonych środków finansowych przez organizacje – 268 059,70 zł. 
 Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje – 7 940,30zł. 
 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 00,00 zł. 
 Kwota umorzona z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem: 00,00 zł. 
 

KULTURA I SPORT 

 
Lokalny animator sportu 
  W roku 2021, Gmina Bodzentyn uzyskała dofinasowanie w ramach projektu „Lokalny 
Animator   Sportu” od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany był przez 9 miesięcy, od 
01.03.2021 r. do 30.11.2021 r. Dofinansowanie obejmowało uzupełnienie wynagrodzenia dla 
Animatorów.  Każdy Animator organizował i prowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy 
ruchowe, pokazy, turnieje i konkursy sportowe. Dodatkowo Animatorzy przeprowadzili testy 
oceniające sprawność fizyczną uczestników.   
Animatorzy Sportu organizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych.  
 
Osiągnięcia sportowe   
 Zajęcia prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe przyczyniły się do podniesienia 
aktywności fizycznej młodzieży, nabycia nowych umiejętności, aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Dzięki dofinansowaniu zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej Członkowie 
Uczniowskich Klubów Sportowych mogą pochwalić się sukcesami w takich dyscyplinach 
sportowych jak: piłka nożna dziewcząt i chłopców, zapasy, biegi. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W BODZENTYNIE 
 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (dalej zwane Centrum) działało 
na podstawie  Uchwały Nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 r. Swoją 
działalność  Centrum rozpoczęło w dniu 1 lipca 2011r. Podstawowym celem działalności Centrum 
jest organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Centrum upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych walorach gminy 
poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy Bodzentyn, w drodze 
świadczenia usług  powszechnie dostępnych.  
Centrum współpracuje na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi  
w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami prowadzącymi działalność 
kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych 
zajmujących się działalnością kulturalną.  
 W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie odbywały się  bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Do maja 2021 r. w związku  
z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie  MGCKiT 
zostały odwołane. Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Oferta zajęć 
proponowanych przez Centrum umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom 
znalezienie coś dla siebie, rozwój zainteresowań i umiejętności. Każdy mieszkaniec gminy ma 
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możliwość skorzystania z bezpłatnych cyklicznych zajęć muzycznych tj. nauka śpiewu czy nauka gry 
na instrumentach. Wiele osób korzysta z zajęć ruchowych tj. aerobic czy zumba.  
Przy Centrum działa wiele organizacji oraz zespołów, które wspieramy zarówno finansowo jak  
i merytorycznie. Od lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która promuje gminę Bodzentyn jak  
i naucza gry na instrumentach dętych, klawiszowych oraz perkusji  i gitarze. Ponadto wspieramy 
zespoły ludowe, które skupiają wiele osób, promujących naszą gminę poprzez udział w festiwalach 
i przeglądach. 
Działają drużyny harcerskie tj.  9, 12, 46 i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie 
drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech  grupach metodycznych: 

 Drużyna harcerska - skupiająca harcerzy w wieku 10-13 lat, 

 Drużyna starszoharcerska - skupiająca harcerzy w wieku 13-16 lat, 

 Drużyna wędrownicza- skupiająca harcerzy w wieku 16-21 lat.  

 Gromada zuchowa- skupiająca zuchów w wieku 6-10 lat 
Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 50 harcerzy i 12 zuchów. Harcerstwo kształtuje 
postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również ciężka praca nad 
sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, prawdomówność, niesienie pomocy 
innym, braterstwo i sprawiedliwość. W 2021 r. oprócz zbiórek tradycyjnych odbywały się 
cotygodniowe zbiórki online w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID - 19. Od maja 
harcerze wraz ze swoimi opiekunami realizowali swoje zadania w sposób tradycyjny. Podczas tego 
okresu realizowali się poprzez: 

1) Udział w akcjach charytatywnych tj. Zbiórka żywności dla osób w trudnej sytuacji 
materialnej z gminy Bodzentyn oraz zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt. 

2) Udział w akcji- Betlejemskie Światło Pokoju. 
3) Udział w patriotycznych wydarzeniach na terenie gminy Bodzentyn m.in. Odsłonięcie 

pamiątkowej tablicy przy rondzie, akcja Polska Flaga. 
4)  Udział w gminnych uroczystościach tj. Święto Niepodległości, Rocznica Pacyfikacji 

Bodzentyna. 
5) Pisanie i realizacja projektów z pożytku publicznego tj. warsztaty pszczelarskie, warsztaty 

taneczne. 
6) Udział w rajdach, imprezach i ogniskach harcerskich  na terenie województwa. 
7) Udział w akcjach proekologicznych tj. Święto Ziemi, Sprzątanie Świata. 
8) Promocję zdrowego stylu życia poprzez udział w wyjazdach na baseny. 
9) Organizację imprezy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
10) Całoroczną akcję naboru nowych członków do drużyn poprzez „Harceski Start”. 
11) Organizację i udział w obozie harcerskim w okresie wakacyjnym. 
12) Udział w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w 78. Rocznicę Pacyfikacji 

Michniowa. 
Ponadto harcerze biorą czynny udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Hufiec Kielce 
Powiat oraz Chorągiew Kielecką. 
       W 2021 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie realizowało projekt  
z Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021. Projekt pn. „Inspiruje 
(MY) Bodzentyn” znalazł się w gronie 50. najlepszych projektów z całej Polski (18 miejsce) 
zakwalifikowanych do dofinansowania w w/w konkursie. Kwota dofinansowania projektu to 8 tys. 
w pierwszej części (do końca czerwca br.) i 22 tys. w drugiej części (do końca listopada br.).  
Z projektu zrealizowaliśmy 5 inicjatyw kulturalnych: 

1) Przystanek z historią w Woli Szczygiełkowej – uroczystości rocznicowe, warsztaty, 
spotkania międzypokoleniowe, wycieczki. 

2) Kulturalnie w Sieradowicach – wystawa fotograficzna, koncert muzyki poważnej. 
3) Tak mi się rymuje… – warsztaty poetyckie, wydanie tomiku wierszy poetów z gminy 

Bodzentyn. 
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4) Nieopisanie Świata wg Radosława Nowakowskiego - warsztaty pisania książek, wystawa 
prac autora. 

5) Dwojaki - Międzypokoleniowe odkrywanie tradycji – warsztaty ceramiczne dla dzieci 
i młodzieży, wystawa prac. 

Kolejnymi projektami współrealizowanymi przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie był projekty, na które zostały podpisane umowy przez stowarzyszenia działające na 
terenie naszej gminy, które wspieramy merytorycznie, zarówno przy pisaniu projektów, przy ich 
realizacji oraz  rozliczeniu i zamknięciu  projektów.  Do realizowanych w 2021 roku należą:   

1) „Dawne zwyczaje i zabawy – integracja poprzez naukę i zabawę”- projekt 
współrealizowany ze stowarzyszeniem „Świętokrzyskie Jodły”- Kwota 9000,00 zł 
dofinansowania pozwoliła za zakup elementów stroju ludowego, stołów i namiotów oraz 
zorganizowanie festynu integracyjnego. 

2) „Propozycja spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań w ofercie stowarzyszenia 
„Wilków-Nasz Dom”- kwota dofinansowania 18 198,83 zł została przeznaczona na 
realizację warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych oraz zakup niezbędnych naczyń do 
przechowywania żywności podczas festynów. Zakupiono elementy stroju ludowego dla 
stowarzyszeń działających na terenie gminy. 

3)  „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bodzentyn”- projekt współrealizowany  
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Katarzynianki”- kwota 127 804,04 zł dofinansowania została 
przeznaczona na: 
a) modernizację turystycznego kompleksu (boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw)       

i montaż stacji naprawy rowerów w miejscowości Święta Katarzyna. W ramach tego 
zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz  
z podbudową oraz podbudowa i bezpieczna nawierzchnia placu zabaw. 

b)  budowę strefy wypoczynku turysty w Psarach Kątach. W ramach tego zadania został 
zakupiony grill. Zakup ten został umieszczony w strefie wypoczynku turysty  w Psarach 
Kątach. 

c) modernizację wypoczynkowego zbiornika wodnego Wilków. W tym zadaniu została 
zakupiona stacja naprawy rowerów wraz z lampą solarną. 

4) „Aktywni mieszkańcy Gminy Bodzentyn” – projekt współrealizowany przez stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Kwota dofinansowania to 14 098,00 zł. W ramach realizacji 
projektu zostały zorganizowane wyjazdy do ośrodka „Baseny Mineralne Solec Zdrój”  
(6 wyjazdów) oraz wyjazdy na basen do Starachowic (6 wyjazdów). 

5) „Scena i ekran – sposobem rozwoju potencjału społecznego i dziedzictwa lokalnego”. 
Projekt współrealizowany przez stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”. Kwota 
dofinansowania – 17 574,00 zł. W ramach realizacji projektu zostały  zorganizowane 
wyjazdy do kina (6 wyjazdów) i teatru (3 wyjazdy) dla mieszkańców Gminy Bodzentyn, 
ukierunkowane dla osób dorosłych oraz dzieci. Ponadto zostały zorganizowane zajęcia 
teatralne dla dzieci.   

6)  „Strefa melomana” projekt realizowany samodzielnie przez  Miejsko – Gminny Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Kwota dofinansowania – 16 026,00 zł. W ramach 
realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, nauka 
gry na akordeonie dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla osób 50+ przedstawiające 
muzykę poważną.  

7) „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii 
Panny w Bodzentynie, przy ulicy Suchedniowskiej 3 (demontaż figury i cokołu, wykonanie 
nowego fundamentu, montaż figury i cokołu)”. Współrealizacja ze stowarzyszeniem  
„Miejska Góra” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza”. Przeprowadzone prace 
konserwatorskie pozwoliły na nadanie prawdziwego blasku figurze Niepokalanie Poczętej 
Najświętszej Marii Panny wykonanej w wapieniu typu pińczowskiego. Zostały odkryte 
nowe zdobienia w płaszczu Marii, detale zdobnicze węża. Całość została odpowiednio 
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zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych.  Etap I – 6 100,00 zł, etap II – 
14 910,00 zł oraz etap III – 20 765,72 zł. Razem - 41 775,72 zł.  

W kolejnych miesiącach 2021 r. na terenie gminy Bodzentyn MGCKiT organizowało lub 
współorganizowało następujące wydarzenia, które odbywały w się rygorze sanitarnym panującym 
do 3 maja 2021 r. 
 
W miesiącu styczniu: 
- 6 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pt. „Morsowanie nad zalewem  
w Wilkowie”.   
- 23 stycznia odbyły Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego 
 
W miesiącu lutym: 
- 1 marca zorganizowano wyjazd dla uczestników „VII Międzynarodowego Turnieju  o Puchar 
Burmistrza Miasta Bielawy w zapasach”.  
 
W miesiącu marcu: 
Wyposażono Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie w meble i niezbędne urządzenia 
biurowe. 
 
W miesiącu kwietniu: 
Zakupiono materiały promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie oraz 
przeprowadziliśmy szkolenie pracowników dotyczące informacji turystycznej o naszym regionie. 
 
W miesiącu maju i czerwcu:  
- Odbywały się szkolenia dotyczące projektu „ Inspiruje (MY) Bodzentyn” oraz sama realizacja 
projektu. Wynikiem projektu jest opracowana diagnoza zasobów, potencjałów i potrzeb 
kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Bodzentyn oraz 5 inicjatyw kulturalnych, które będą 
realizowane na terenie naszej gminy od sierpnia do października br., których koszt zostanie pokryty 
ze środków finansowych  NCK - II części zadania  pn. „Inspiruje(MY) Bodzentyn”. 
- 1 czerwca byliśmy współorganizatorami  „Dnia Dziecka” wraz ze Szkołą Podstawową im. Stefana 
Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 
- 4 czerwca grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjechała do Darłówka, byliśmy 
współorganizatorami tego wyjazdu opłacając transport, 
- 6 czerwca zorganizowaliśmy imprezę plenerową w Bodzentynie pn. „Gminne Obchody Dnia 
Dziecka”, 
- 12 czerwca zorganizowano uroczystości na Wykusie 2021, 
- 27 czerwca zorganizowaliśmy wystawę prac Pana Ryszarda Mańko w Świętej Katarzynie. 
 
W miesiącu lipcu: 
- 4 lipca MGCKiT było współorganizatorem obchodów rocznicowych w Psarach Podłazach, 
- ponadto zorganizowano wyjazd KGW Celinianki do gminy Pawłów na jubileusz zespołu ludowego 
Sołtyski. 
 
W miesiącu sierpniu: 
- 1 sierpnia zespoły ludowe oraz soliści z naszej gminy brali udział w XXI Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku,  
- 7 sierpnia MGCKiT było współorganizatorem IV Dyktanda Gwarowego w Wilkowie, 
- 15 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki w Bodzentynie, które zostały zorganizowane we 
współpracy ze stowarzyszeniami, KGW oraz sołectwami z gminy Bodzentyn, 
- 19 sierpnia zorganizowaliśmy imprezę integracyjną w plenerze dla członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Dąbrowie Górnej, 
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- 29 sierpnia MGCKiT było współorganizatorem imprezy plenerowej w Psarach Starej Wsi, 
zorganizowanej dla mieszkańców gminy Bodzentyn. 
 
W miesiącu wrześniu: 
- 3-5 września odbywały się Plenerowe warsztaty sztuki Land-Art w świętej Katarzynie, których 
MGCKiT było współorganizatorem, 
- 4 września MGCKiT zorganizowało Narodowe Czytanie „ Moralność Pani Dulskiej”, 
- 5 września zespół Pieśni i Tańca Furmani wyjechał do Tokarni na Święto Chleba, gdzie 
reprezentował gminę Bodzentyn, 
- 12 września zespół Pieśni i Tańca Furmani wyjechał do Sędziszowa na Dożynki, gdzie 
reprezentował gminę Bodzentyn, 
- 12 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn brała udział w obchodach 100-lecia 
związku OSP w Busku-Zdroju, 
- 15 września MGCKiT było współorganizatorem imprezy plenerowej w Świętej Katarzynie 
pn. „Niezłomni wśród gór”, 
-17 września seniorzy z gminy Bodzentyn brali udział w imprezie pn. „Senioralia 2021” w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni, 
- 18 września MGCKiT było współorganizatorem V Maratonu Pieszego „Przedwiośnie”, 
- 18 września KGW Śniadka i KGW Celiny brały udział w festiwalu kulinarnym „Polska od Kuchni”, 
- 19 września odbyły się „Europejskie Dni Dziedzictwa- na słodko i treściwie” w Zagrodzie 
Czernikiewiczów, gdzie byliśmy współorganizatorami, 
- 29 września mieszkańcy gminy Bodzentyn wyjechali do Warszawy na spektakl do Teatru 
Polskiego.  
 
W miesiącu październiku: 
- 2 października odbył się w Centrum Kultury „Dzień Seniora”, w którym brali udział seniorzy  
z gminy Bodzentyn. 
- 11 października zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy Bodzentyn do Filharmonii 
Świętokrzyskiej na uroczystości związane z wydarzeniem wręczenia nagród Ekonomii Społecznej 
przez marszałka województwa świętokrzyskiego, 
- 13 października odbyło się spotkanie seniorów z gminy Bodzentyn w Wilkowie – integracja i sport, 
- 27 października zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy Bodzentyn do Solca- Zdrój. 
 
W miesiącu listopadzie: 
- 11 listopada zorganizowano gminne obchody Święta Niepodległości, 
- 11 listopada odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, który zorganizowaliśmy po raz 
szósty. Tym razem przegląd odbywał się online. 
- 21 listopada odbył się koncert z okazji obchodów święta muzyki pn. „Cecyliada 2021”. 
 
 W miesiącu grudniu: 
- 3 grudnia odbyła się impreza integracyjna dla harcerzy - „Mikołajki”, 
- 4 grudnia zespół Pieśni i Tańca Leśnianie reprezentował gminę Bodzentyn na Wojewódzkim 
Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK w Kielcach, 
- 20 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Inspiruje(My) Bodzentyn, 
- przez cały grudzień MGCKiT nagrywało kolędy i pastorałki w wykonaniu uczestników warsztatów 
muzycznych oraz zespołów folklorystycznych działających przy Centrum Kultury. 
 
Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi sprawami 
dotyczącymi kultury, turystyki i promocji gminy. Stale współpracuje z organizacjami pożytku 
publicznego działającymi na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Działalność Centrum 
nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona  na osiąganie zysku.  



  

 
Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2021 rok                                                41 | S t r o n a  
 

Od maja 2021 roku MGCKiT prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Świętej Katarzynie, gdzie 
przez cały okres, siedem dni w tygodniu nasi pracownicy udzielają informacji turystycznej oraz 
oferują pamiątki, mapy i wydawnictwa związane z naszym regionem. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w imprezach zorganizowanych przez  
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki  w Bodzentynie,  w 2021 roku wzięło udział około 1 400 
osób, co stanowi liczbę mniejszą  od przewidywanej na początku roku. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADELI NAWROT W BODZENTYNIE 

 
 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie obejmuje swoją działalnością miasto i gminę Bodzentyn. 
Służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi kultury, a także 
zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa. 
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, 
prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej oraz 
popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców społeczności lokalnej, a także współdziałanie z placówkami kulturalnymi, szkolnymi 
oraz stowarzyszeniami. 
 Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 23 749 książek. Księgozbiór stanowi literatura piękna 
dla dorosłych i dzieci, literatura popularno-naukowa, wydawnictwa informacyjne z różnych 
dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu. W 2021 roku zakupiono 497 książek 
(w tym: dla dzieci i młodzieży 248 książki), biblioteka otrzymała jeden dar z Departamentu 
Funduszy i Spraw Europejskich wyceniony na 10 zł. Zakupu za kwotę 10 038,87 zł dokonano  
ze środków własnych oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 W 2021 roku w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot ogółem 
zarejestrowano 477 czytelników. Poniższa tabela przedstawia liczbę czytelników z podziałem na 
wiek i zawód.   
 
Tabela 12. Czytelnicy Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie  
z podziałem na wiek 

Przedział wiekowy Liczba czytelników 

do lat 5 46 

6 – 12 lat 97 

13 – 15 lat 37 

16 – 19 lat 28 

20 – 24 lat 33 

25 – 44 lat 112 

45 – 60 lat 67 

powyżej 60 lat 57 

Ogółem 477 

 
Tabela 13. Czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie  
z podziałem na wykonywany zawód/status 

Zawód/status Liczba czytelników 

Robotnicy 27 

Księgozbiór biblioteki  

23 749 książek,  
z tego 497 

zakupiono w 2021 roku  
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Rolnicy 15 

Pracownicy umysłowi 66 

Młodzież ucząca się 209 

Niezatrudnieni 86 

Studenci 33 

Inni 41 

Ogółem 477 

  
 W 2021 r. na zewnątrz wypożyczono 7675 książek. Do lat 15 wypożyczono 2111 książek. 
Biblioteka dysponuje zgromadzonym księgozbiorem podręcznym do korzystania na miejscu - 
encyklopedie, poradniki, słowniki, informatory, książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy.  
Niestety ze względu na pandemię Covid-19 biblioteka w bieżącym roku nie prowadziła czytelni 
internetowej (10 komputerów podłączonych do Internetu dla użytkowników) oraz nie 
udostępniała księgozbioru na miejscu, ale można go było wypożyczyć do domu. 

W ramach upowszechniania czytelnictwa oraz lepszego dostępu do książek Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie postanowiła zapewnić czytelnikom 
dostęp do publikacji elektronicznych. W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. 
Witolda Gombrowicza w Kielcach i Wydawnictwem Naukowym PWN biblioteka zapewnia dostęp 
do platformy IBUK Libra, w której oprócz publikacji naukowych dostępna jest także literatura 
piękna (479 książek). Biblioteka zawiesiła prenumeratę czasopism gdyż w ramach współpracy  
z Biblioteką Narodową udostępnia na miejscu system Academica, który posiada 3,5 mln książek  
i czasopism elektronicznych objętych prawem autorskim. W ramach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” biblioteka wypożycza nieodpłatnie 
książki w formie audiobooków (2848 tytułów – najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej  
i zagranicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w wersji dźwiękowej) do odtwarzania na 
czytakach. 

Oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek, biblioteka prowadzi 
także działalność kulturalno - oświatową, która ma na celu promowanie książki i czytelnictwa wśród 
wszystkich mieszkańców. W związku z tym organizujemy różne formy pracy z czytelnikiem, a także 
współorganizujemy imprezy, spotkania, koncerty. 
 Ważniejsze akcje i imprezy czytelnicze w 2021 r.:  Narodowe Czytanie lektury „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej - ogólnopolski projekt (współorganizatorzy: Samorząd Miasta i 
Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie), Dyskusyjny Klub 
Książki - ogólnopolski projekt Instytutu Książki,  Spotkanie autorskie on-line organizowane przez 
WBP Kielce w ramach DKK – Małgorzata Rejmer, Jacek Komuda, Wioletta Piasecka, Barbara 
Kosmowska, „Mała Książka - Wielki Człowiek" - ogólnopolski projekt Instytutu Książki dla dzieci 3-
6 lat, „Cała Polska czyta dzieciom" - ogólnopolska akcja, festyn z okazji Dnia Dziecka 
(współorganizatorzy: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury  
i Turystyki w Bodzentynie). Współorganizacja z gminą Bodzentyn oraz Miejsko - Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzentynie Dożynek Gminy Bodzentyn oraz współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem Łysica Sabat, UMiG Bodzentyn oraz Miejsko - Gminnym Centrum Kultury  
i Turystyki w Bodzentynie Dyktanda Gwarowego promującego naszą świętokrzyską gwarę. Ogółem 
odbyło się 14 spotkań, w których wzięło udział 761 osób. 
 W 2021 r. z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości  
wydawniczych  w ramach programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025  biblioteka otrzymała  
3 500,00zł, z których zakupiono 142 książki. Ogółem na zakup książek w 2021 r. biblioteka 
przeznaczyła 10 038,87 zł. 
 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju organizacja spotkań była utrudniona. Ilość 
osób mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejsko - Gminną 
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Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie, jak i organizacja spotkań w pomieszczeniach, 
którymi dysponuje biblioteka była mocno ograniczona.   
 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie realizującą zadania związane 
z gospodarką odpadami jest Referat Rozwoju Gminy i  Ochrony Środowiska. 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach nałożyła 
na Gminy obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał 
podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na podstawie której 
naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku  
z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 
 W 2021 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła nowe uchwały:  

 Uchwała Nr XLI/347/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.03.2021  w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

 Uchwała Nr XLI/348/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.03.2021 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

 Uchwała Nr LI/411/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29.11.2021 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty; 

 Uchwała Nr LI/412/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29.11.2021 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości. 

 Rada Miejska w Bodzentynie ustaliła, że w roku 2021, metodą naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłata stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. W drugim półroczu 2021 roku 
Rada Miejska określiła nowe terminy  i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami tzn. należy jej dokonywać miesięcznie z góry, bez wezwania, w terminie do 15-go dnia 
każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.   
 W roku 2021 obowiązywały stawki opłat przyjęte uchwałą: Nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej 
w Bodzentynie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, wedle której ustalono 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 15,00 zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
 Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  
w wysokości 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 45,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.  
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 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 
w 2021 roku objętych było ogółem 2857 nieruchomości i 9132 osób tam zamieszkujących. 
Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość  
i sposób zbierania odpadów. Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych  
z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami odbywał się zgodnie  
z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzentyn. 
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: koszty odbioru, transportu, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi oraz obsługi administracyjnej systemu. 
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzentynie zmienił lokalizację ze 
względu na prace remontowe i modernizację oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Do czasu 
powstania stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie 
wydzielonym z „placu targowego” w Bodzentynie, funkcjonował mobilny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zbiórki odpadów odbywały się na zgłoszenie ustne bądź 
telefoniczne do referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Terminy ich organizowania były 
zależne od ilości zgłoszeń mieszkańców. Zgodnie z umową odbiór „u źródła” odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się raz na 6 
miesięcy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. PSZOK nie przyjmował 
odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane posiadać 
odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. 
        W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. odbiór i transport odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych był realizowany przez firmę „Eneris” Surowce S.A,  
ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce, natomiast w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór  
i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych był realizowany 
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eko-Kwiat” Sp. z o.o. z siedzibą Wola Jachowa 94a, 26-
008 Górno wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego.  W ciągu całego roku 2021 
zagospodarowanie odpadów było realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. 
z o. o Promnik, ul. Świętej Tekli 62, 26-067 Strawczyn.  
 

POMOC SPOŁECZNA  

 Pomoc społeczna jest instytucją  polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie jest wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na 
terenie Gminy Bodzentyn, a zakres jego działania określony jest szczegółowo w Statucie 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej  w Bodzentynie z dnia 30 lipca 
2019r. Pracę Ośrodka reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu: 
1) ubóstwa, 
2) sieroctwa, 
3) bezdomności, 
4) bezrobocia, 
5) niepełnosprawności, 
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
7) przemocy w rodzinie, 
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7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - 
wychowawcze, 
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
13) alkoholizmu lub narkomanii, 
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Poniższa tabela obrazuje działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bodzentynie w 2021 r.  
 
Tabela 14. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie w 2021 roku 

Działalność Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bodzentynie w 2021 r. 
Dane za rok 2021 

Liczba osób którym przyznano decyzją 
świadczenia z pomocy społecznej 

611 

Liczba dzieci, na które wypłacono 
świadczenia 500+ 

2151 

Liczba dzieci, na które wypłacono 
świadczenia 300+ 

0 

Liczba dzieci, na które wypłacono 
świadczenia rodzinne 

743 

Liczba osób długotrwale 
korzystających z pomocy 

328 

Liczba osób którym udzielono pomocy 
w formie pobytu w domu pomocy 
społecznej 

23 

Liczba osób którym udzielono pomocy 
w formie usług opiekuńczych 

18 oraz 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Liczba rodzin objętych asystą rodzinną 17 
Liczba osób bezdomnych, których 
miejscem przebywania jest gmina 

3 

Prowadzenie świetlic środowiskowo-
socjoterapeutycznych 

2 świetlice, liczba uczestników -31 

Stopa bezrobocia na koniec 2021 roku Ogółem - 523 
Kobiety - 252 
Mężczyźni- 271 

Odsetek mieszkańców zagrożonych 
ubóstwem 

Brak danych 

Główne przyczyny udzielania 
świadczeń 

Ubóstwo - 99 
Bezrobocie - 120 
Długotrwała lub ciężka choroba - 107 
Niepełnosprawność - 85 
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Karta Dużej Rodziny Liczba wydanych kart- 106 (karty tradycyjne), 89 (karty 
elektroniczne, 

Liczba rodzin objętych pomocą 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

163 

Realizacja Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców – 
działania:  
 Wsparcie finansowe i pozafinansowe dla 

organizacji pozarządowych - liczba wspartych 
organizacji - 29; 

 Organizacja spotkań integracyjnych  
i okolicznościowych dla wszystkich grup 
wiekowych - liczba działań – 3;  

 Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców 
gminy, w szczególności dla seniorów oraz dzieci 
i młodzieży - liczba działań - 2. 

Poprawa sytuacji bytowej rodzin – działania: 
 Realizacja programów i inicjatyw w zakresie 

dożywiania - liczba wydanych posiłków – 6390; 
 Wsparcie finansowe rodzin - liczba rodzin 

objętych pomocą – 257; 
 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

biernych zawodowo - liczba osób objętych 
pomocą – 23; 

 Zapewnienie asystenta rodziny - liczba 
asystentów rodziny – 1; 

 Zapewnienie opieki pedagogiczno-
psychologicznej - liczba porad: 768; 

 Świadczenie profesjonalnej pracy socjalnej -  
liczba osób, którym została udzielona pomoc  
w formie pracy socjalnej - 288 

 Zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych 
- liczba godzin zajęć – 1206; 

 Przyznawanie stypendiów socjalnych - liczba 
dzieci którym przyznano stypendium: I-V 2021r.-
177; IX-XII 2021r. – 133; 

 Udzielanie pomocy w nauce - liczba uczniów 
którym udzielono pomocy – 133. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy  
w rodzinie – działania: 
 Realizacja Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Programu Przeciwdziałania Narkomanii - liczba 
opracowanych Programów: 2 

 Działania promujące zdrowy i aktywny tryb życia 
- liczba działań: 104 

 Efektywna profilaktyka w celu przeciwdziałania 
uzależnieniom - liczba działań: 71 

 Dalsze zapewnienie pomocy osobom 
uzależnionym - liczba udzielonych porad: 341 
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 Świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej 
na rzecz dzieci z rodzin z problemem 
uzależnienia - liczba rodzin: 24 

 Badanie nt. uzależnień wśród uczniów szkół 
podstawowych  - zrealizowane badanie: 9 

 Zapewnienie profesjonalnej pomocy 
psychologicznej i prawnej dla osób dotkniętych 
problemem przemocy i dla osób podejrzanych o 
stosowanie przemocy - liczba osób objętych 
wsparciem: 6; 

 Realizacja działań edukacyjnych, 
profilaktycznych i prewencyjnych, zmierzających 
do ograniczenia zagrożenia przemocą w rodzinie 
- liczba działań: 22; 

 Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie - liczba aktualnych Programów: 1; 

 Organizowanie profesjonalnych szkoleń 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy - 
liczba przeszkolonych osób: 2; 

 Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości i form uzyskania wszechstronnego 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie - liczba akcji informacyjnych:  14; 

Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych 
oraz osób starszych – działania: 
 Wsparcie rozwoju usług opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 
liczba osób: 18; 

 Wzrost świadomości społeczeństwa na 
problemy osób niepełnosprawnych - liczba 
działań: 23; 

 Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom lub 
opiekunom - liczba rodzin: 60; 

 Zapewnienie podstawowych potrzeb 
materialno-bytowych - liczba rodzin: 257; 

 Wsparcie rozwoju usług opiekuńczo – 
pielęgnacyjnych dla osób starszych - liczba osób 
objętych wsparciem: 18; 

 Promocja aktywności społecznej wśród 
seniorów - liczba działań: 7. 

Poprawa jakości i dostępu do usług publicznych,  
w tym socjalnych – działania: 
 Podnoszenie kompetencji i poprawa wizerunku 

pracownika socjalnego - liczba szkoleń: 1; 
 Wzmocnienie kwalifikacji kadry pracowniczej 

Urzędu Gminy oraz jego jednostek 
organizacyjnych - liczba szkoleń: 83; 

 Wzrost standardu pracy z uczniem poprzez 
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - liczba 
szkoleń: 42. 
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Realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- finansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych 
w Bodzentynie i w Starej Wsi-  prowadzących zajęcia 
profilaktyczno – motywacyjno - edukacyjne dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin 
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego 
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- realizacja programów profilaktycznych w zakresie 
organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży 
(ograniczona z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego 
oraz naukę zdalną) 
- Podejmowanie przez Komisję czynności 
zmierzających do orzekania wobec osób 
uzależnionych obowiązku leczenia odwykowego - 54 
wnioski 

Realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 

Ograniczona z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego 
oraz naukę zdalną. 
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń 
wynikających ze spożywania środków odurzających i 
narkotyków – spotkania  nt. szkodliwości dopalaczy i 
narkotyków prowadzone przez dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Bodzentynie w szkołach na 
terenie Gminy Bodzentyn. 

Realizacja zadań dodatkowych Asysta rodzinna – w roku 2021 zatrudniano Asystenta 
rodziny, Asystent pracował z rodzinami 
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzinami 
biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej; asystą objęto 17 rodzin. 

Procedura ustalania uprawnień do 
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków 
publicznych - wydanie decyzji 
administracyjnych potwierdzających 
prawo do bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych na okres 90 dni 

W roku 2021 Ośrodek wydał  12 decyzji. 
 

Realizacja dodatkowego wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych 

Realizacja dodatkowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych uruchomionego w 2021 roku 
w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-
Cov-2, Moduł IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków 
PFRON. W ramach programu zorganizowano: 
- 5-dniowy wyjazd poprawiający aktywność - w góry 
(Zakopane i okolice) dla 20 osób niepełnosprawnych 
w wieku od 60 (członkowie Klubu Seniora oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i 3 osób z otoczenia ; 
- Zajęcia ruchowo-wspomagające (rehabilitacyjne)  
w miejscu zamieszkania  dla 22 osób; 
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- Przygotowano i przekazano 70 paczek 
żywnościowych dla dzieci z niepełnosprawnościami ; 
- zakup środków ochrony. 

Wartość zadania: 98.683,19 zł. 
Dystrybucja Żywności Unijnej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności  
w Ostrowcu Świętokrzyskim realizował Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 
współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, dostarczając ponad 28,1 
ton żywności. Pracownicy MGOPS przygotowali 
paczki żywnościowe dla 650 osób, które dostarczono 
z pomocą Wojska Obrony Terytorialnej, Ochotniczych 
Straży Pożarnych we Wzdole, w Psarach,  
w Bodzentynie oraz pracowników UMiG. 
 

Realizacja Programów Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej 
 

 Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny  
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - 
edycja 2021, w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 
dla 5 osób; kwota wykorzystanych środków: 
48.960,00 zł. 

 Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”- edycja 2021, w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Z programu skorzystało 13 
osób z niepełnosprawnością;  
kwota wykorzystanych środków: 49.959,56zł. 

 Realizacja programu Wspieraj Seniora, 
skierowany do osób starszych oraz 
niepełnosprawnych, który  zakładał dostarczenie 
niezbędnych produktów, artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykułów spożywczych, 
środków higieny osobistej, pomoc w sprawach 
urzędowych itp.; z pomocy w ramach programu 
skorzystało 76  osób. 

 
Realizacja projektów unijnych 
 

MGOPS w Bodzentynie realizował 3 projekty: 

I. Gmina Bodzentyn w roku 2019 przystąpiła do 
Partnerstwa w projekcie wraz z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym 
Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu 
kieleckiego będzie realizowała projekt pn. "Centrum 
Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej". 
w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2  
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. 
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W ramach przedmiotowego projektu w Gminie 
Bodzentyn realizowane były działania: 

1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania 
rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy 
wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym 
m.in. specjalistyczne i terapeutyczne tj. 
socjoterapeutyczne, psychologiczne, terapeuta 
rodziny, w miejscu zamieszkania uczestników.  Zajęcia 
z dziećmi przy użyciu układanki sensorycznej (klocki 
Movie). 

2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami 
niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), 
obejmujące: 

a) wsparcie dla usług asystenckich tj. praca Asystenta 
osoby niepełnosprawnej; 

b) realizacja usługi teleopieki dla 6 osób, która stanowiła 
uzupełnienie usług opiekuńczych realizowanych 
przez Ośrodek; 

c) zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne; 
d) wsparcie  psychologiczne; 
e) utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wydatki w roku 2021 stanowią kwotę 15.409,52  zł. 
 
II. Projekt systemowy pod nazwą „Aktywny start 
szansą na sukces. Aktywizacja społeczno - zawodowa 
w Gminie Bodzentyn” o wartości 1 096 383,89 PLN, 
realizowany w trybie pozakonkursowym w 
partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie 
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca 
szanse na zatrudnienie. 
Głównym celem Projektu była integracja społeczno-
zawodowa 42 osób, będących klientami Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bodzentynie. Realizacje projektu zakończono         
31 sierpnia 2021r. Oferowane w ramach Projektu 
wsparcie: doradztwo zawodowe, konsultacje 
psychologiczne, poradnictwo zawodowe, trening 
umiejętności społecznych, grupowe poradnictwo 
prawne, pośrednictwo pracy, opieka trenera pracy, 
praca socjalna związana z realizacją kontraktów 
socjalnych, grup dyskusyjnych i grup wsparcia, 
szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, 
organizowane na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 
W ramach Projektu dla Uczestników/-czek 
zaplanowano następujące wsparcie: 
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a. - identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości  
w zakresie doskonalenia zawodowego; 

b. -indywidualny trening skoncentrowany na 
przygotowaniu uczestników/-czek Projektu do 
odnalezienia się na rynku pracy dzięki identyfikacji 
mocnych i słabych stron; 

c. - grupowe poradnictwo zawodowe dotyczące nauki 
efektywnego poszukiwania zatrudnienia; 

d. -trening umiejętności społecznych skoncentrowany 
na wzmocnieniu umiejętności funkcjonowania i 
działania w grupie; 
- grupowe poradnictwo prawne w zakresie m.in. 
elastycznych form zatrudnienia i możliwości godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego; 
- pośrednictwo ukierunkowane na aktualizację IPD, 
przedstawienie ofert pracy lub udziału w stażu; 
- opieka trenera aktywności, nadzorującego i 
modyfikującego ścieżkę wsparcia w zależności od 
indywidualnych potrzeb Uczestnika/-czki Projektu; 
- praca socjalna związana z realizacją kontraktów 
socjalnych, 
- szkolenia zawodowe, wybrane na podstawie 
indywidualnych predyspozycji zawodowych 
Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb rynku pracy, z 
wypłatą stypendium szkoleniowego; 
- 4-miesięczny, płatny staż zawodowy. 
Staż zawodowy w 2021 roku ukończyło 22 osoby;  
9 osób podjęło zatrudnienie. 
Wydatki w roku 2021 stanowiły kwotę  378.567,37 zł. 
 
III. Projekt pn. „Klub Seniora dla mieszkańców gminy 
Bodzentyn” współfinasowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 
Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych o wartości 750.938,00 PLN.  Celem 
głównym projektu jest zwiększenie wydolności i 
zapobieganie pogłębiana się niesamodzielności  osób 
starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
terenów gminy Bodzentyn poprzez usługi świadczone 
w ramach działalności Klubu Seniora w okresie  
36 miesięcy od 1.05.2020 do 30.04.2022. Projekt 
skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Bodzentyn 
w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu 
niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu 
spowodowanej różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, 
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którzy wymagają wsparcia w różnych aspektach życia 
codziennego, nie mogący skorzystać ze wsparcia 
innych placówek pobytu dziennego. Klub Seniora 
czynny jest w dni robocze przez 6 godzin od 9 do 15. 
W ramach projektu przewidziano realizację zadań: 
Zadanie 1: Doposażenie Klubu Seniora - w ramach 
zadania Klub Seniora doposażony został w  
następujące sprzęty oraz urządzenia: ekspres do 
kawy, zmywarka, warnik, zestawy sztućców, zastawę 
stołową, drobne przyrządy kuchenne, sprzęt radiowy, 
komputery/laptopy wraz drukarką, doposażenie 
szatni (wieszaki, szafa ubraniowa). Niezbędnymi 
elementami służącymi do doposażenia sali 
gimnastycznej będzie zakup: materaca 
gimnastycznego, wagi, drabinki gimnastycznej, 
rotorów kończyn górnych i dolnych, zestawu 
pierwszej pomocy oraz lamp solarnych do naświetleń 
- wykonano w roku 2019. W roku 2021 realizowano: 
Zadanie 2: Funkcjonowanie Klubu Seniora - w ramach 
zadania przewidziano następujące działania: 
 Poradnictwo prawne - zwiększenie wiedzy  

w zakresie prawa konsumenckiego, spadkowego, 
zdrowotnego, rodzinnego, opiekuńczego, prawa  
i przywileje niepełnosprawnych. 

 Zajęcia z kompetencji cyfrowych (w zakresie: 
(podstawy obsługi komputera, obywatel  
w wirtualnym świecie - nauka korzystania  
z serwisu obywatel.gov.pl); 

 Zagospodarowanie czasu wolnego - zajęcia  
o różnorodnej tematyce rozwijające indywidualne 
zainteresowania, prowadzone przez animatora 
czasu wolnego, kółko plastyczne i rękodzielnicze, 
kółko kulinarne, treningi pamięci (gry). 

 Działalność kulturalna- organizacja wspólnych 
inicjatyw: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet- 
śniadanie wielkanocne; majówka w plenerze; 
pożegnanie lata; zabawa Andrzejkowa, wigilia  
i kolędowanie; wyjazdy na spektakle do teatru  
i koncerty; 

Zadanie 3: Promocja, edukacja zdrowotna  
i profilaktyka dla osób starszych 
W projekcie położono nacisk na profilaktykę i 
promocję zdrowia mającą na celu przedłużenie 
samodzielności i sprawności fizycznej osób starszych. 
W związku ze specyfiką grupy docelowej 
zaplanowano realizację następujących zadań: 
 Zajęcia z fizjoterapeutą -poprawa stanu zdrowia i 

sprawności fizycznej poprzez szereg zajęć 
ruchowych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb osób starszych. W zajęciach  
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z fizjoterapeutą zostały wykorzystane zakupione 
urządzenia oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

 Edukacja zdrowotna - wykłady: Zajęcia z 
technologiem żywienia/dietetykiem, profilaktyka 
chorób układu krążenia i nowotworów (spotkanie 
z członkiniami Klubu Amazonki). 

 Cykl wyjazdów na Baseny Mineralne do Solca 
Zdroju – Balneoterapia. 

Wydatki w roku 2021 stanowiły kwotę  252.921,49 zł. 

 

INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

  
 Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, jako jednostka organizacyjna realizuje zadania 
należące do samorządu gminy i działa w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn dokumenty: 
 
1. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2021 
roku 
 Gmina Bodzentyn w 2021 r. brała aktywny udział w działaniach mających na celu likwidację 
wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta  
i Gminy Bodzentyn. W roku 2021 Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę Nr LII/420/2021  
w dniu 14 grudnia 2021r.  w sprawie ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 
2021-2032” dla Gminy Bodzentyn.   
 Gmina Bodzentyn w 2021 r. z powodu wyczerpania puli środków nie otrzymała dotacji na 
dofinansowanie zadania pn.: „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta 
i Gminy Bodzentyn w 2021 roku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach.  
Na realizację niniejszego Programu  Gmina  Bodzentyn zabezpieczyła własne środki w kwocie  
70.178, 60 zł.  
 Stosowanie do złożonych wniosków przez mieszkańców, właścicieli i użytkowników  
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn, Wykonawca zrealizował  prace, które 
obejmowały: odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz z załadunkiem oraz 
transportem i ich unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych w Warszawie. 
Wykonawca Firma HUBER Wieczorek Hubert ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska wybrana  
w drodze ogłoszonego zapytania ofertowego zrealizowała  przedmiotowe zadanie dla 92 
właścicieli nieruchomości. W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy  
i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości:  208, 980 
Mg.  
 
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn 
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej w Bodzentynie Nr XIII/92/2016 z dnia 27 października 2016 r. Niniejszy dokument został 
zmieniony Zarządzeniem nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15.09.2017r.  
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Bodzentyn. Ponadto Plan został zmieniony Uchwałą  nr XVI/110/2017 Rady Miejskiej w 
Bodzentynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn” oraz uchwałą nr XXVI/210/2020 z dnia 17.04.2020r. w sprawie 
przyjęcia i wdrażania „Aneksu nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn wyznacza główny cel strategiczny: wysoka 
jakość życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz 
ograniczenie zużycia energii końcowej we wszystkich sektorach.  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
 ograniczenie zużycia energii finalnej o 2 658,69 MWh, co stanowi 1,71% względem roku 

bazowego; 
 redukcja emisji CO2 o 1 805,58 Mg, co stanowi 3,79% względem roku bazowego; 
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o ok. 1 040 MWh, co stanowi 0,27% 

względem roku bazowego; 
 redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: 
 redukcja emisji pyłu PM10 o 2,15 Mg; 
 redukcja emisji pyłu PM2,5 o 1,92 Mg; 
 redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,003 kg; 
 redukcja emisji NOx 1,51 Mg; 
 redukcja emisji SO2 8,61 Mg. 
 Od dnia 24 lipca 2020 roku obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego uchwała Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa 
świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym celem podjęcia uchwały jest 
wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie 
spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń 
szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM 2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.  
 Od 1 lipca 2021 roku została utworzona Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB).  
To ewidencja w której znajdują się informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej 
stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc z wymianie tzw. 
„kopciuchów”. Deklarację muszą złożyć właściciele/ zarządcy budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych w którym znajduje się źródło ciepła. Deklaracje można złożyć na dwa sposoby: 
drogą elektroniczną przez Internet lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. deklarację należy 
złożyć do 30 czerwca 2022r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po  
1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.  
 
3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
 Gmina Bodzentyn corocznie realizuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
i zapobieganiu bezdomności. W wyniku realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
i zapobieganiu bezdomności przyjętego uchwałą Nr XLI/356/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia 26 marca 2021 r. wykonano następujące zadania: 
Psy odłowione w 2021 roku  – 42 sztuk do schroniska dla zwierząt – firma „BAROS”; 
Ograniczanie populacji zwierząt gospodarskich - Gabinet „Duże i małe zwierzęta” – Piotr Świderski: 
- sterylizacja - 25 suk,  
- sterylizacja - 40 kotek. 
 
4. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2022 – 2024 
 Podstawę prawną sporządzenia planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art. 25 ust. 
2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z 
późn. zm.). Zgodnie z art. 24 ust.1 powołanej wyżej ustawy do gminnego zasobu nieruchomości 
należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Powierzchnia gruntów, którymi gospodaruje Gmina Bodzentyn na dzień 31.12.2021r. wynosi 
Bodzentyn-miasto 29,1545 ha, natomiast obszar wiejski wynosi 128,9073 ha.  
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 Gmina Bodzentyn gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności 
potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych.              

            Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024 został przyjęty 
Zarządzeniem Nr 105/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31.12.2021r. 

 
5. Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023 
 „Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” został przyjęty Uchwałą  
Nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2016r. Analiza realizacji zadań 
inwestycyjnych i projektów jest dokonana zgodnie z numeracją projektów przedstawionych  
w Programie według sfer na jakie oddziałują, tj. społeczne, gospodarcze, środowiskowe, 
funkcjonalno-przestrzenne i techniczne oraz w podziale na podobszary rewitalizacji tzn. 
miejscowości Bodzentyn i Psary-Stara Wieś. Niektóre z projektów w Programie podzielone są na 
zadania. 
 
PROJEKTY PODSTAWOWE REALIZOWANE W 2021 R. NA TERENIE BODZENTYNA: 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 
 Projekt 1: Rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie: 

 
 Zadanie 1: Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego - nie wprowadzono 

kierunków kształcenia zawodowego natomiast stworzono innowacje pedagogiczne  
w klasach liceum ogólnokształcącego o profilach: 

 ratownik medyczny – służba zdrowia i placówki opiekuńcze,  

 klasy mundurowe – policyjna,  

 kształcenie młodzieży z dysfunkcjami (sąsiedztwo PPP w Bodzentynie). 

 

 Zadanie 2: Współpraca z zakładami pracy z terenu gminy Bodzentyn, które mogą być 
potencjalnymi partnerami szkoły w organizacji praktyk zawodowych i znalezieniem pracy 
przez absolwentów po zakończeniu nauki – brak kształcenia zawodowego w szkole;  

 
 Zadanie 3: Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy: 

Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie, Towarzystwem Przyjaciół 
Bodzentyna, ULKS Jodła Bodzentyn, Fundacją Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-
SPORT.  

 
 Zadanie 4: „Poprawa bazy dydaktycznej szkoły” - w 2021r. wykonano:  

 termomodernizację budynku (częściowa wymiana okien), 

 wymianę balustrad na klatkach schodowych, 

 zakup dla uczniów szafek w szatniach, 

 wymianę sprzętu IT w pracowni komputerowej i niektórych klasach dydaktycznych, 

 zakup monitora interaktywnego do pracowni komputerowej, 

 remont sportowej strzelnicy pneumatycznej. 

 

 Zadanie 5: Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w ramach umowy partnerstwa między 
Gminami Bodzentyn i Schwielowsee – nie realizowano. 
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 Projekt 2: Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Bodzentynie: 
W 2021 nie były realizowane zajęcia dodatkowe finansowane ze środków zewnętrznych (projekt 
„Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w Bodzentynie” zakończył się w 2018r.). 
W 2021r. szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”. 
 

 Projekt 3: Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją: 
Projekt zrealizowany (trwał od września 2016 do czerwca 2018). W 2019r. gimnazjum zostało 
wygaszone.  
 

 Projekt 4: Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na terenie miasta: 
Świetlica taka powstała w budynku SP w Bodzentynie w ramach projektu finansowanego z RPOWŚ, 
który realizowany był w latach 2017-2018. W 2021r. świetlica nie funkcjonowała. 
 

 Projekt 5: Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji: 
W 2021r. w Bodzentynie oraz Psarach realizowane były: Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Styczniowego, Dzień Dziecka w Psarach Starej Wsi, Gminne Obchody Dnia Dziecka  
w Bodzentynie, Dożynki Gminy Bodzentyn, Dyskoteka pod gwiazdami, Narodowe czytanie: 
„Moralność Pani Dulskiej”, Śladami Stefana Żeromskiego – Święto Patrona Szkoły, VI Powiatowy 
Przegląd Pieśni Patriotycznych 2021, Cecyliada. Realizowano również działanie:  Inspiruje(MY) 
Bodzentyn/ MGCKiT w Bodzentynie, które miały służyć wzmocnieniu zaangażowania Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w życie lokalnej społeczności, odkrywaniu i 
rozwijaniu kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności gminy 
Bodzentyn. W ramach projektu realizowano m.in. inicjatywy: „Nieopisanie Świata" wg Radosława 
Nowakowskiego, „Dwojaki-międzypokoleniowe odkrywanie tradycji garncarskich regionu”, „Tak 
mi się rymuje…”  
 

 Projekt 6: Tkactwo świętokrzyskie jako element kultywowania tradycji na podobszarze 
rewitalizacji: 

Na terenie Gminy Suchedniów i Bodzentyn (we współpracy z gminą Bodzentyn) realizowano 
projekt "Urok Pasiaka. Tradycyjna Tkanina Świętokrzyska". Mistrz Tradycji Beata Syzdół i jej 16 
uczniów zaprezentowali powstałe podczas realizacji projektu własnoręcznie wykonane chodniki. 
Odbyła się również promocja albumu: "Urok pasiaka" z autorskimi i archiwalnymi fotografiami. 
 

 Projekt 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez propagowanie działalności 
zespołów folklorystycznych: 

Zakres realizowanych zadań przewidzianych w tym projekcie obejmował m.in. zakup strojów 
ludowych dla zespołów folklorystycznych. W 2021r. w ramach projektu współfinansowanego przez 
LGD-Wokół Łysej Góry Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom pozyskało środki na zakup strojów  
i butów dla zespołów ludowych. Zakupiono 7 kompletów strojów ludowych damskich oraz 10 par 
butów. 
 

 Projekt 8: Przebudowa dawnej organistówki na Dom Dziennego Pobytu dla osób 
starszych: 

W 2021r. nie było podejmowanych działań inwestycyjnych.  
 

 Projekt 9: Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”: 
Z uwagi na wymagania Programu dot. warunków technicznych obiektów, w których miałyby 
powstać domy „Senior-WIGOR” projekt nie jest realizowany.  W 2021r. nie działał również Klub 
Seniora. 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej: 
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 Projekt 10: Rewitalizacja „małej targowicy”: 
Jest elementem wniosku pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, realizowanego w ramach 
RPOWŚ Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. W dniu 14.09.2021r. została 
podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące również budowę placu targowego przy ul. 
Kościelnej.  
 

 Projekt 11: Bodzentyński jarmark rzemiosła: 
Planowany zakup drewnianych przenośnych kramów został uwzględniony we wniosku pn. 
„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” jako działania realizowane przez partnera tj. M-GCKiT 
(aktualnie bibliotekę). Zakup będzie dokonany w 2022r. 
 

 Projekt 12: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją 
OZE: 

Wśród 4 zadań tu wymienionych pozostała do realizacji „Termomodernizacja budynku po dawnej 
lecznicy zwierząt przy ul. Wolności”, która jest elementem wniosku pn. „Rewitalizacja miasta 
Bodzentyn – etap II”. Pozostałe budynki użyteczności publicznej tj. Ośrodek Zdrowia  
w Bodzentynie, budynek Urzędu i PUK zostały poddane termomodernizacji w 2018r. 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 Projekt 13: Rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie z pozostałościami Pałacu 

biskupów krakowskich wraz z przystosowaniem dla zwiedzających:  
Projekt, którego Gmina Bodzentyn jest partnerem, jest realizowany przez Związek Gmin Gór 
Świętokrzyskich w ramach wniosku pn. „Śladami kultury benedyktyńskiej”. W 2021r. ogłoszono  
3 postępowania na realizację szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj  
i wybuduj. Pierwszy przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta, dwa kolejne przetargi 
unieważniono, bo oferty były dużo wyższe niż zaplanowane na realizację środki finansowe.  
 

 Projekt 14: Poprawa estetyki miasta i funkcjonalności przestrzeni publicznej: 
Wśród 9 zadań tu wymienionych 2 są elementem wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap 
II” tj. Zadanie 2 „Remont stawów biskupich (odmulenie, karczowanie drzew na skarpach i koronie 
grobli)”, Zadanie 6: „Budowa amfiteatru przy gimnazjum”. W grudniu 2021r. Gmina ogłosiła 
przetargi na przebudowę 4 stawów biskupich wraz z wycinką drzew oraz na budowę amfiteatru. 
Roboty budowlane dla tych dwóch zadań rozpoczną się w 2022r. W ramach zadania 3: 
„Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej” 
zamontowano nowy napis BODZENTYN oraz umieszczono głaz z tablicą upamiętniającą płk Jana 
Piwnika „Ponurego” i mjra Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. W związku z zadaniem 8: „Wymiana 
oświetlenia na terenie miasta” w 2021r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski 
Ład i ramach tego wniosku w latach 2022-23 będzie zmodernizowane oświetlenie na 
energooszczędne oraz wymienione oprawy na Rynku Górnym, ul. Licealnej, Słonecznej i Krzywej  
w celu ujednolicenia z lampami, które są zaprojektowane na ul. Langiewicza i Kościelnej.   
 

 Projekt 15: Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji: 
W ramach wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” rozpoczęły się roboty budowlane  
dotyczące przebudowy ul. Kościelnej i odwodnienia ul. Pasieka. Umowa z Wykonawcą z dnia  
14.09.2021r. dotyczy również przebudowy ul. Langiewicza, która będzie realizowana w 2022r.  
W grudniu 2021r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na przebudowę ul. Piłsudskiego. 
 

 Projekt 16: Budowa i modernizacja parkingów na podobszarze rewitalizacji: 
Jedno z 3 zdań wymienionych w Programie tj. budowa parkingu przy ul. Kościelnej jest elementem 
wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. W październiku 2021r. przekazano Wykonawcy 
teren budowy, realizacja w roku 2022.  
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 Projekt 17: Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i 

turystycznej na terenie miasta: 
W 2021r. nie realizowano zadań w ramach tego projektu. 
 

 Projekt 18: Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta: 
Spośród 8 zadań wskazanych w tym projekcie część jest elementem wniosku „Rewitalizacja miasta 
Bodzentyn – etap II”. Uwzględniono w nim monitoring miasta przy realizacji nowych inwestycji oraz 
budowę fragmentu chodnika na ul. Wolności. Zadanie 5 „Budowa chodników przy ul. 
Świętokrzyskiej i Szermentowskiego”, Zadanie 6 „Budowa chodników na ul. Kieleckiej” oraz 
Zadanie 8 „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Suchedniowskiej, Kieleckiej i Szermentowskiego” 
zostały zrealizowane z latach poprzednich przez ŚZDW w Kielcach.  
 

 Projekt 19: Ochrona dziedzictwa kulturowego Bodzentyna: 
Zadanie 1 „Renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym…”. Ze względu na 
pandemię  w 2020 roku Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna nie przeprowadzało kwesty na 
renowację pomników. W związku z brakiem środków w 2021r. nie były prowadzone żadne nowe 
prace przy pomnikach. 
W ramach innego zadania „Renowacja zabytkowych pomników, figurek i krzyży na podobszarze 
rewitalizacji” w 2021r.  Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza realizowało 
zadanie „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii 
Panny w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 3 – etap 3 – renowacja cokołu figury. 
 

 Projekt 20: Uczytelnienie murów miejskich: 
W 2021r. usunięto siewki drzew, które wrastały w mur na placu targowym przy ul. Kościelnej, 
zagrażając stabilności muru. 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej: 
 Projekt 21: Adaptacja budynku OSP na potrzeby M-GCKiT: 

Projekt, którego Gmina Bodzentyn jest partnerem, jest realizowany przez ZGGŚ. W 2021r. 
zakończyły się roboty budowlane dot. przebudowy i modernizacji budynku.  
 

 Projekt 22: Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie: 
W ośrodku zdrowia wyremontowano podjazd do garażu, murki oporowe, zamontowano pompę 
do brudnej wody, zainstalowano poręcze/barierki. W ramach doposażenia placówki zakupiono  
i zamontowano szyny z modułem stawu skokowego wraz ze zintegrowanym stolikiem, zakupiono 
i zamontowano klimatyzatory w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich. Zakupiono również czujnik 
jakości powietrza, koncentrator tlenu oraz wózek inwalidzki i chłodziarkę farmaceutyczną. 
 

 Projekt 23: Adaptacja budynku starej wozowni na terenowy obiekt edukacyjny 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze ścieżką i edukacyjnym placem zabaw: 

W 2021r. nie podejmowano działań. 
 

 Projekt 24: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn:  
W roku ubiegłym na wniosek Gminy Szkoła Podstawowa w Bodzentynie pozyskała środki w ramach 
Programu „Laboratoria Przyszłości”. W roku 2022 zostaną zakupione m.in. drukarki 3D  
z akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki (kamery, mikrofony itp.), wyposażenie stanowisk, 
narzędzia, urządzenia z zakresu robotyki, pomoce projektowe, itp. 
 
PROJEKTY PODSTAWOWE REALIZOWANE W 2021 ROKU NA TERENIE PSAR-STAREJ WSI: 
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 Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 
 Projekt 1: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania 

uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi: 
W 2021r.  nie były realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów w SP w Psarach. Projekt unijny pn. 
„Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”, w ramach którego prowadzono 
zajęcia dodatkowe zakończył się jesienią 2020r. 
W 2021r. szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”. 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej: 
 Projekt 2: Powstawanie gospodarstw agroturystycznych: 

W 2021r. nie zarejestrowało się żadne nowe gospodarstwo agroturystyczne.  
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej: 
 Projekt 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej: 

Zrealizowano w 2018r. 
 

 Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 Projekt 4: Zagospodarowanie terenu „Żeromszczyzny”: 

W 2021r. wykonano projekt budowy oświetlenia placu „Żeromszczyzny”. 
 

 Projekt 5: Budowa ścieżki rowerowej łączącej Św. Katarzynę i Psary – Starą Wieś: 
Ścieżka rowerowa łącząca Świętą Katarzynę z Psarami była przedmiotem uzgodnień w ramach 
„Opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej i wykonania Programu Funkcjonalno-
Użytkowego  dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich” realizowanej przez Związek Gmin 
Gór Świętokrzyskich. Ten przebieg trasy rowerowej został również wskazany jako element 
europejskiej trasy rowerowej EuroVelo11. Obecnie trasa ta jest na etapie konsultacji ze 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i Urzędem Marszałkowskim. 
 

 Projekt 6: Modernizacja drogi gminnej łączącej Św. Katarzynę z sołectwem Psary-Stara 
Wieś: 

W 2021r. nie realizowano zadania. 
 

 Projekt 7: Budowa chodnika od granicy z miastem Bodzentyn przez całe sołectwo Psary-
Stara Wieś wzdłuż drogi powiatowej: 

W 2021r. Powiat Kielecki, jako zarządca drogi, złożył do Wojewody (Fundusz Dróg Samorządowych) 
wniosek o dofinansowanie rozbudowy tej drogi o ciąg pieszo-rowerowy. Wniosek został oceniony 
pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym, jednak nie znalazł się na Liście zadań 
rekomendowanym do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie limitu środków dla województwa. 
 
PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE REALIZOWANE W 2021 ROKU W BODZENTYNIE: 
 
Spośród 11 projektów uzupełniających wyszczególnionych w Programie Rewitalizacji w 2021r. 

realizowane były: 

 zdrowotne programy profilaktyczne:  

 bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób 60+ (w 2021r. zaszczepiono 82 osoby),   

 w punkcie szczepień w Bodzentynie wykonano 7240 szczepień przeciwko COVID-19; 

 wdrażany był Program usuwania azbestu; w 2021r. z terenu Bodzentyna odebrano azbest 
od 13 gospodarstw w ilości 2.150 m2; 

 wśród projektów uzupełniających znajduje się również Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, którego realizatorem jest 
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. W 2021 roku w trakcie realizacji 
było zadanie „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni  ścieków w Bodzentynie”. 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej 
w Aglomeracji Bodzentyn” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. W ramach zadania w 2021 r. m.in.: 

 wykonano i uruchomiono system sterowania i wizualizacji SCADA w zakresie 
umożliwiającym przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego jednego 
ciągu biologicznego oczyszczalni, 

 dokończono dostawy i montaż wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz 
wentylacji awaryjnej, a także  instalacji odzysku ciepła dla budynku technologicznego  
i pompowni,  

 dokończono prace montażowe i uruchomiono instalację odwadniania, a także układ 
granulacji osadów ściekowych, 

 rozpoczęto rozruch oczyszczalni ścieków. 
W 2021 r. zakończono realizację zadania: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na 
ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska”. Roboty budowlane dla zadania wykonano w 2020 
roku, w 2021 r. nastąpiło zakończenie  procedur administracyjnych związanych z użytkowaniem i 
rozliczeniem inwestycji. 
 
PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE REALIZOWANE W 2021 ROKU W PSARACH-STAREJ WSI: 
 
Wśród projektów uzupełniających, które były realizowane w sołectwie Psary-Stara Wieś w 2021r. 
to:  

 „Promocja sołectwa Psary-Stara Wieś”. W ubiegłym roku zorganizowano Dzień Dziecka  
w Psarach Starej Wsi oraz Święto Patrona Szkoły „Śladami Stefana Żeromskiego”. 

 „Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Psary-Star Wieś”. W 2021r. 
usunięto tu 736,66 m2 azbestu od 3 gospodarstw. 

Wśród innych działań realizowanych w 2021r. na terenie Psar-Starej Wsi, a które nie były ujęte  
w Programie Rewitalizacji to: 

 budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej 
(Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 
1.244.036,29 zł). Planowane rozpoczęcie realizacji 2022r. 

6. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019-2022  
z perspektywą do roku 2026 (stan na 2021 rok). 

 Miasto i Gmina Bodzentyn posiada przyjęty uchwałą Nr XVIII/138/2019 z dnia 26 września 
2019 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019-2022  
z perspektywą do roku 2026”. Celem strategicznym dokumentu jest zrównoważony rozwój gminy 
Bodzentyn wpływający na poprawę jakości środowiska i dążący do zachowania tutejszych 
obszarów chronionych. W Programie wskazano główne kierunki działań dla poszczególnych 
elementów w celu poprawy jakości środowiska. 
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Tabela 15. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019-2022 z perspektywa do roku 2026 (stan na 2021 rok) 

L.p. Nazwa zadania Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020 r. Stan na 31.12.2021 r. 

1 2 3 4 5 

1. 

Cyfryzacja odczytu 
stanu liczników  

w Gminie Bodzentyn, 
poprzez zakup  

i montaż wodomierzy 
wyposażonych  

w moduły radiowe 

Została podpisana umowa z firmą 
P.H.U METERING na dostawę i 
montaż urządzeń do radiowego 
odczytu stanu wodomierzy na 
terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Proces wymiany wodomierzy 
rozpoczął się 7 października 
2019r. Wymieniono ok 1,7 tys. 
wodomierzy z zaplanowanych do 
wymiany ok. 3,6 tys. 

Zadanie zakończono dnia 30.11.2020 r. W 
wyniku realizacji zadania 100 % wodomierzy 
zostało wymienionych na nowoczesne z 
nadajnikami radiowymi. W efekcie realizacji 
inwestycji odczyty wodomierzy są 
przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu 
obecność odbiorcy w obiekcie w trakcie 
odczytu nie jest wymagana. Radiowy odczyt 
identyfikuje awarie, wycieki oraz wszelkie 
nieprawidłowości pracy wodomierzy, co 
umożliwia szybką reakcję dostawcy usług. 

Zadanie zakończono w 2020 roku 

2. 

„Uporządkowanie 
gospodarki wodno-

ściekowej  
w Aglomeracji 

Bodzentyn”  
nr projektu 

POIS.02.03.00-00-
0120/17 

1)" Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji Bodzentyn" - 
Uzyskanie Decyzji pozwolenie na 
budowę dla msc. Śniadka 
Pierwsza, Druga i Trzecia oraz  
Sieradowice Pierwsze i Drugie. 
Rozpoczęcie robót budowlanych 
w msc. Śniadka Pierwsza, Śniadka 
Druga. Kontynuacja robót 
budowlanych w msc. Dąbrowa 
Górna. Faza projektowania 
kanalizacji  
w miejscowościach: Leśna - Stara 
Wieś, Podkonarze, Kamienna 
Góra, Parcelanci, Wzdół-Kolonia, 
Wiącka, Stara Wieś, Wzdół 
Rządowy, Hucisko, Psary-Podłazy; 

1)" Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Bodzentyn" – 
Część I zamówienia pn.” Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, 
Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia”: 
Wykonano dokumentację projektową, 
wykonano 4,1km kanałów sanitarnych. 
Część 2 zamówienia pn.” Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara 
Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna 
Góra”: 
Wykonano dokumentację projektową, 
wykonano  
2,5 km kanałów sanitarnych. 
Cześć 3 zamówienia pn.” Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w 

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Aglomeracji Bodzentyn" 
Projekt realizowany w trzech częściach: 
Cz. 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami dla mieszkańców msc. Podgórze, 
Siekierno-Podmieście, Siekierno – Stara Wieś, 
Siekierno – Smyków, Siekierno – Przedgrab 
Cz. 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami dla mieszkańców msc. Dąbrowa 
Dolna, Sieradowice Parcele 
Cz. 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami dla mieszkańców msc. Kamionka, 
Podmielowiec, Podlesie, Śniadka Parcele, 
Nowa Wieś 
 
Zakończono budowę kanałów sanitarnych we 
wszystkich pozostałych miejscowościach 
objętych projektem, tj.: Sieradowice Pierwsze, 
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2) "Rozbudowa i modernizacja 
istniejącej oczyszczalni ścieków  
w Bodzentynie"-Prowadzenie 
robót budowlanych na obiektach: 
ob. 1 Pompownia główna, ob. 2 
Budynek technologiczny, ob. 3.2-
3.3 Przepływowy reaktor 
biologiczny I i II, 12 Budynek; 
obsługi, ob. 14 Wiata gospodarcza 
oraz sieci między obiektowe. 
3)" Rozbudowa i modernizacja 
stacji uzdatniania wody  
na ujęciu wody w miejscowości 
Wzdół" - Zakończenie pilotażu 
technologii usuwania jonów 
ołowiu z wody. Prace nad 
projektem zamiennym. 
Kontynuacja robót budowlanych. 
4) " Rozbudowa i modernizacja 
stacji uzdatniania wody  
na ujęciu wody Bodzentyn ul. 
Opatowska - Wykonanie projektu 
budowlanego i złożenie wniosku 
o pozwolenie na budowę. 
5) "Budowa nowych i wymiana 
istniejących odcinków sieci 
wodociągowej" - Odebrano  
częściowo roboty związane  
z budową wodociągu Psary 
Podłazy – Hucisko, 

miejscowościach: Sieradowice Drugie, 
Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, 
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa 
Górna”: 
Wykonano dokumentację projektową, 
wykonano 18 km kanałów sanitarnych. 
Zakończono budowę w msc. Dąbrowa Górna i 
uzyskano pozwolenie na użytkowanie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Dąbrowa Górna. 
2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków  
w Bodzentynie"- kontynuacja robót 
budowlanych na wszystkich obiektach 
zaplanowanych do przebudowy lub 
modernizacji.  
3)" Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody  
na ujęciu wody w miejscowości Wzdół" – 
Zakończono roboty budowlane. Pozostały do 
realizacji elementy wykończeniowe i 
procedury administracyjne związane z 
użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji.  
4) "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody  
na ujęciu wody Bodzentyn ul. Opatowska - 
Zakończono roboty budowlane. Pozostały do 
realizacji elementy wykończeniowe i 
procedury administracyjne związane z 
użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji.  
5) "Budowa nowych i wymiana istniejących 
odcinków sieci wodociągowej": 
- „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Hucisko i Podłazy” oraz 
„Przebudowa przyłącza wody do pompowni 

Sieradowice Drugie, Śniadka Pierwsza, 
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Wzdół 
Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, 
Hucisko, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, 
Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra 
(Dąbrowa Górna zakończona w 2020 roku). 
Tym samym w 2021 roku wybudowano prawie 
50 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej 
wraz z 25 sieciowymi przepompowniami 
ścieków. 
 
2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków  
w Bodzentynie" - kontynuacja realizacji 
zadania; w 2021 r.: 

 wykonano i uruchomiono system 
sterowania i wizualizacji SCADA w zakresie 
umożliwiającym przeprowadzenie 
rozruchu mechanicznego i 
technologicznego, jednego ciągu 
biologicznego oczyszczalni, 

 dokończono dostawy i montaż wentylacji 
grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej 
oraz wentylacji awaryjnej, a także  
instalacji odzysku ciepła dla budynku 
technologicznego i pompowni, 

 dokończono prace montażowe i 
uruchomiono instalację odwadniania, a 
także układ granulacji osadów 
ściekowych, 

 rozpoczęto rozruch oczyszczalni ścieków. 
 

3)"Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody na ujęciu wody w 
miejscowości Wzdół" – zakończono 
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na terenie Szkoły w Psarach” – budowę 
zakończono; 
- „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności 
w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z 
komorą redukcyjną na wodociągu, gmina 
Bodzentyn” – wykonano dokumentację 
projektową; 
- Przebudowa sieci wodociągowej w 
Bodzentynie w obrębie ul. Zadworskiej, ul. 
Suchedniowskiej, ul. Żeromskiego, ul. 
Kieleckiej i wymiana sieci kanalizacyjnej w 
Bodzentynie w obrębie ul. Kieleckiej – trwa 
etap opracowywania dokumentacji 
projektowej. 
6) „Montaż zaworów redukujących ciśnienie 
(studniach betonowych) na istniejącej sieci 
wodociągowej” – trwa etap opracowywania 
dokumentacji projektowej. 

procedury administracyjne związane z 
użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. 
 
4) "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody na ujęciu wody Bodzentyn 
ul. Opatowska” – zakończono procedury 
administracyjne związane z użytkowaniem i 
rozliczeniem inwestycji. 
 
5) "Budowa nowych i wymiana istniejących 
odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana 
sieci kanalizacyjnej": 

 w ramach kontynuacji połączenia sieci 

wodociągowej na terenie Miasta i Gminy 

Bodzentyn dla zapewnienia jednego 

systemu – w październiku 2021 r. 

podpisano umowę i rozpoczęto realizację  

ostatniego etapu przedsięwzięcia - 

„Spięcie sieci wodociągowej w ul. 

Wolności w Bodzentynie z msc. 

Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na 

wodociągu, gmina Bodzentyn”, w tym 

zadaniu uwzględniono również budowę 1 

zaworu redukującego ciśnienie; 

 

 zakończono opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę sieci 

wodociągowej w Bodzentynie w obrębie 

ul. Zadworskiej, ul. Suchedniowskiej, ul. 

Żeromskiego, ul. Kieleckiej i wymianę sieci 

kanalizacyjnej w Bodzentynie w obrębie 

ul. Kieleckiej. 
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3. 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej  

w aglomeracji 
Bodzentyn, przyłącza 

dla mieszkańców 

Zakończone projektowanie 
przyłączy w msc. Dąbrowa Górna, 
Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, 
Śniadka Trzecia, Sieradowice 
Pierwsze, Sieradowice Drugie. 
Rozpoczęto roboty budowlane na 
przyłączach w Dąbrowie Górnej. 
Faza projektowania przyłączy w 
miejscowościach: Leśna - Stara 
Wieś, Podkonarze, Kamienna 
Góra, Parcelanci, Wzdół-Kolonia, 
Wiącka, Stara Wieś, Wzdół 
Rządowy, Hucisko, Psary-Podłazy 

Zakończono budowę przyłączy w msc. 
Dąbrowa Górna. Trwają prace budowlane na 
przyłączach sanitarnych w msc. Wzdół 
Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, 
Psary-Podłazy, Sieradowice Drugie, 
Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, 
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia.  

Zakończono budowę przyłączy we wszystkich 
pozostałych miejscowościach objętych 
projektem, tj.: Sieradowice Pierwsze, 
Sieradowice Drugie, Śniadka Pierwsza, 
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Wzdół 
Rządowy, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, 
Hucisko, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, 
Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra 
(Dąbrowa Górna zakończona w 2020 roku). W 
roku 2021 podłączono do kanalizacji sanitarnej 
nieruchomości w Sieradowicach Pierwszych, 
Sieradowicach Drugich, Śniadce Pierwszej, 
Śniadce Drugiej, Psarach-Podłazach, Wzdole 
Rządowym, Wiącce, Starej Wsi, Wzdole-
Kolonii. 
 

4. 

Opracowanie 
wieloletniego planu 

w zakresie wykonania 
niezbędnych 

inwestycji w celu 
zapewnienia ciągłości 

i niezawodności 
dostaw wody dla 

mieszkańców Gminy 
Bodzentyn na lata 

2020-2040 

   

5. 

Uzupełnienia 
istniejącej sieci 

wodociągowej na 
terenie Gminy 

Bodzentyn 
(opracowanie 

 

Dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, 
połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz ul. 
Leśna - trwa etap opracowywania 
dokumentacji projektowej. 

Zakończono budowę sieci wodociągowej 
Leśna Stara Wieś na działkach nr ewid. 1272, 
1273, 1274, 1275 - pozostały do realizacji 
elementy wykończeniowe i procedury 
administracyjne związane z użytkowaniem i 
rozliczeniem inwestycji; 
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koncepcji uzupełnień 
i budowa) 

dla miejscowości Wilków ul. Wrzosowa, 
połączenie Wilków ul. Stara Wieś oraz  
ul. Leśna - trwa etap opracowywania 
dokumentacji projektowej. 

6. 

Wykonanie wraz  
z podłączeniem 

studni głębinowych 
dla SUW-ÓW  

w Bodzentynie  
ul. Opatowska  

i ul. Suchedniowska 
wraz z remontem 

istniejącej studni na 
SUW Suchedniowska 

Wykonano niezbędną 
dokumentację do odwiertów 
studni. 

Zadanie zakończono 31.08.2020 r. Każde 
ujęcie posiada dwie zamiennie pracujące 
studnie, zasilające Stacje Uzdatniania Wody. 
W przypadku ujęcia Suchedniowska 
dodatkowo nastąpiło zmodernizowanie starej 
studni zapewniające dostawę wody bez 
zaciągania mułu i piasku, co miało miejsce 
wcześniej przy zwiększonych rozbiorach. 

Zadanie zakończono w 2020 roku 

7. 

„Uzbrojenie” otworu 
studziennego nr 2  

na ujęciu wody 
„Wzdół” wraz  

z włączeniem do 
rurociągu 

Wyłoniono Wykonawcę i 
rozpoczęto roboty związane  
z uzbrojeniem studni. 

Zadanie zakończono 17.02.2020 r. Ujęcie 
posiada dwie zamiennie pracujące studnie. 

Zadanie zakończono w 2020 roku 

8. 
Budowa wodociągu 

w ul. Spacerowej  
w Św. Katarzynie 

Wykonano dokumentację 
projektową. 

Wykonano I etap budowy sieci wodociągowej 
(156m). 

Wykonano kolejny fragment budowy 
wodociągu od węzła nr 14 do węzła 16, 
trwa budowa wodociągu od węzła nr 3 do 
węzła nr 14. 

9. 

Uzupełnienia 
istniejącej sieci 
kanalizacyjnej  

na terenie 
Aglomeracji 

 Św. Katarzyna  
i Bodzentyn 

(opracowanie 

Spółka zleciła wykonanie 
dokumentacji projektowej dla 
miejscowości: Psary Kąty, Wola 
Szczygiekowa, ul. Opatowska 
Bodzentyn. 

Wykonano dokumentację projektową 
uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach: Psary Kąty, Wola 
Szczygiełkowa, Bodzentyn ul. Opatowska. 

Zakończono budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej: 

 w miejscowości Wola Szczygiełkowa w 

działkach nr ewid. 225, 252-dr, 

 w miejscowości Psary Stara Wieś nr ewid. 
160, 297/1,297/2,298/3,298/1, 298/2, 

pozostały do realizacji elementy 
wykończeniowe i procedury administracyjne 
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koncepcji uzupełnień 
 i budowa) 

związane z użytkowaniem i rozliczeniem 
inwestycji; 
 
 

10. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz  

z przyłączami dla 
mieszkańców msc. 
Grabowa i Wzdół 

Parcele 

 

W ramach realizacji zadania Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, 
Widokowa i część ul. Spacerowej - Trwa etap 
opracowywania dokumentacji projektowej. 
 
 

W ramach realizacji zadania Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w Św. Katarzynie ul. Grabowa, Jodłowa, 
Widokowa i część ul. Spacerowej - Trwa etap 
opracowywania dokumentacji projektowej. 
Wykonano dokumentację projektową 
kanalizacji sanitarnej dla msc. Wzdół Parcele 
 

11. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz  

z przyłączami dla 
mieszkańców msc. 

Wzdół Parcele i 
Orzechówka 

 

W ramach realizacji zadania Wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowej (siec 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 
mieszkańców) dla miejscowości Wzdół 
Parcele - Wykonano dokumentację 
projektową. 

Brak działań w tym zakresie 

12. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z 
przyłączami dla 

mieszkańców msc. 
Święta Katarzyna, 
przysiółek Wzorki 

  Zadanie realizuje Gmina 

13. 
Przebudowa 
wodociągu  
w Wilkowie 

  Brak działań 

14. 

Przebudowa 
wodociągu w rejonie 

ul. Świętokrzyskiej  
w Św. Katarzynie 

 
Wykonano częściowo dokumentację 
projektową. 

Brak działań 
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15. 

Przebudowa 
wodociągu w rejonie 

ul. Świętokrzyskiej  
w Bodzentynie 

  Brak działań 

16. 

Modernizacja 
przepompowni wody 

(m.in. Bodzentyn, 
Psary Kąty, Celiny, 
Podgórze) wraz z 
podłączeniem do 

monitoringu; 
wymiana zasuw na 

sieciach 

Zlecono wykonanie 
dokumentacji projektowej dla 
części zadania tj. Przebudowa 
pompowni wody w Celinach. 

W ramach realizacji zadania: Modernizacja 
zestawu hydroforowego Celiny oraz komory 
redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu 
poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: 
Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola 
Szczygiełkowa – I etap - Wykonano 
dokumentację projektową. Budowę 
zakończono w dniu 20.07.2020 r. 
Zmodernizowano 63,4 m wodociągu, wraz z 
armaturą. Zamontowano nowy, dodatkowy 
zestaw hydroforowy, wraz z wyposażeniem – 
1 kpl. 

Brak działań 

17. 

Modernizacja 
pompowni ścieków  

wraz z podłączeniem 
do monitoringu (m.in. 
Bodzentyn, Wilków, 

Psary Kąty, Psary 
Stara Wieś) 

  Brak działań 

18. 

Modernizacja i 
przebudowa 

kanalizacji sanitarnej 
(wraz z przyłączami) 

w rejonie  
ul. Kieleckiej  

i Suchedniowskiej  
w Bodzentynie 

  Brak działań 
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19. 

Modernizacja i 
przebudowa 

kanalizacji sanitarnej 
(wraz z przyłączami) 

w rejonie ul. 
Wolności w 
Bodzentynie 

  Brak działań 

20. 

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

w Woli 
Szczygiełkowej 

  Brak działań 

21. 

Uszczelnienie metodą 
bezwykopową 

istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w 
Bodzentynie 

  Brak działań 
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PODSUMOWANIE 

 

 Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Bodzentyn. Mamy nadzieję, że 

dokument opracowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych 

w przejrzysty sposób ukazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej Gminy. 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Miasta i Gminy 

Bodzentyn i jest spojrzeniem na aktualną sytuację Gminy. 

 Dużym wyzwaniem dla naszego samorządu, podobnie jak w roku 2020, było pogodzenie 

sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej z trwającą pandemią koronawirusa z realizacją 

ważnych inwestycji na terenie Gminy.  Można jednak zauważyć, iż rok 2021 był kolejnym, który 

przyniósł zmiany w wielu miejscowościach naszej Gminy. Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, 

musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się 

wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej. 

 Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zapraszamy do debaty, wspólnych rozmów oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 

sołectw. 

 Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie, zachęcamy do zapoznawania się  

z kolejnymi wersjami raportów, które prezentowane będą zgodnie z ustawą do końca maja 

każdego roku.  
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