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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, 

 
 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  jako 

burmistrz Miasta i Gminy, co roku do 31 maja, zobligowany zostałem do przedstawiania Radzie 

Miejskiej raportu o stanie gminy.  

 Niniejszy raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Burmistrza Miasta  

i Gminy Bodzentyn  w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, 

programów i strategii realizowanych przez Radę Miejską w Bodzentynie i jej jednostki 

organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską.  

 Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej 

sytuacji Gminy Bodzentyn oraz przedstawienie danych o wszystkich ważnych aspektach 

funkcjonowania gminy. Raport ukazuje również trendy i kierunki rozwojowe gminy i jest podstawą 

do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego jej rozwoju. 

 Dla opracowania raportu szczególnie pomocna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Bodzentynie i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 

 Tytułem wstępu należy podkreślić fakt, iż Miasto i Gmina Bodzentyn to niezwykle 

atrakcyjny turystycznie region w samym sercu Gór Świętokrzyskich, której bliskość do większych 

okolicznych aglomeracji stanowi dodatkowy atut. Unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

bogata i pełna przygód historia, a także niepowtarzalna atmosfera, sprawiają że jest to wyjątkowe  

i atrakcyjne miejsce wypoczynku dla każdego. Dlatego też nasze działania zmierzają do poprawy 

warunków życia nie tylko mieszkańcom, ale i turystom odwiedzającym naszą gminę. 

 Realizujemy m.in. inwestycje o charakterze oszczędnościowym, w postaci 

termomodernizacji aż siedmiu budynków użyteczności publicznej, czy modernizacji infrastruktury 

drogowej, co zdecydowanie w niedługim czasie zaowocuje większym kapitałem budżetu na 

realizację innych zadań gminy.   

 Niezwykle ważne dla nas jest skanalizowanie gminy, której teren jest w 100% obszarem 

chronionym, w tym blisko 30% znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Dzięki bardzo dużemu dofinansowaniu na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w aglomeracji Bodzentyn i Święta Katarzyna jesteśmy coraz bliżej obranego celu. 

 Rok 2018 był czasem bardzo intensywnej pracy urzędników. Ogłoszonych zostało aż 109 

przetargów, aby m.in. realizować projekty, które uzyskały dofinansowania ze środków unii 

europejskiej, krajowych i regionalnych. Projekty te głównie obejmowały zakres poprawy 

infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jak również stwarzały możliwość 

polepszania jakości świadczonych usług medycznych, szkolnictwa oraz pomocy społecznej. 

Wyznaczone przez nas kierunki działań zmierzają do ogólnego rozwoju gminy. 

Jestem przekonany, że zawarte w niniejszym dokumencie informacje, przyczynią się do 

zwiększenia wśród mieszkańców wiedzy na temat funkcjonowania samorządu oraz podjętych przez 

nas działań, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy. 

Zapraszam do zapoznania się z efektami pracy Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn uzyskanymi 

w 2018 roku w trosce o dobro Gminy Bodzentyn.  

Z wyrazami szacunku,  
    /-/ Dariusz Skiba  

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  
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WSTĘP  

 

 

 Miasto i Gmina Bodzentyn położone są w północnej części województwa świętokrzyskiego  

i w północno – wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Graniczą one z gminami 

Łączna, Suchedniów, Wąchock, Pawłów, Nowa Słupia, Bieliny, Górno i Masłów. Obszar tej 

jednostki zajmuje fragment centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór  

i najwyższym wzniesieniem całego obszaru – Łysicą (612 m n.p.m.). Wiodącą funkcją gminy jest 

rolnictwo, zaś rozwojową, uzupełniającą funkcją turystyka. Miasto Bodzentyn pełni ważną rolę 

lokalnego ośrodka obsługi mieszkańców pobliskich terenów wiejskich.   

 Ogólna powierzchnia gminy wynosi 16,032 ha, w tym miasta 865 ha. W skład jednostki 

wchodzą 1 miasto i 23 sołectwa, wśród których największymi są: Celiny, Leśna, Psary Stara Wieś, 

Sieradowice, Śniadka, Święta Katarzyna, Wiącka, Wilków, Wola Szczygiełkowa i Wzdół Rządowy. 

W gminie mieszka ok. 11573 mieszkańców, w tym w mieście ok. 2209.  

 
 
Mapa 1.  Przebieg granic Gminy Bodzentyn, dróg dojazdowych oraz rozmieszczenia atrakcji.  
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FINANSE GMINY  

 Podstawowym    zadaniem    gminy    jest    zaspokajanie    podstawowych    potrzeb  

wspólnoty,  czyli  wszystkich  jej  mieszkańców.  W  celu  realizacji   tego   zadania   gmina prowadzi  

działalność  finansową,  polegającą  na  pobieraniu  dochodów  i  realizowaniu  wydatków.  

Działalność  ta,  prowadzona  samodzielnie  w  oparciu  o  własny  budżet  ma charakter  

wieloaspektowy  i  wielokierunkowy.  Złożoność  działalności gminy   generuje  powstawanie  

problemów,  które gmina musi rozwiązywać  przy  ograniczonych  zasobach. Samodzielność  gminy  

w  zakresie  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  jest  jednak  ograniczona. Wynika to z faktu, iż 

gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych z budżetu państwa  

w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty.  

 Działalność  finansowa  jest  prowadzona  według  określonych  zasad,  które  są 

wyznaczone  przez  ogólne,  powszechnie  obowiązujące  reguły  postępowania,  bez naruszenia  

konstytucyjnie  zagwarantowanej  samodzielności  gminy  jako  podmiotu publiczno - prawnego.  

Możliwości  gminy  w  realizowaniu  zaplanowanych  inwestycji  są zależne od wielkości źródeł 

dochodów. Ograniczoność środków jakimi gmina dysponuje  powoduje  konieczność  

dokonywania  wyborów  inwestycji,  jakie  należy  realizować  w pierwszej kolejności. 

Stan finansów gminy w 2018 r. 

Analiza strukturalna dochodów. 

Tabela1. Struktura dochodów ogółem  

Lp. Dochody  Plan  Wykonanie % realizacji 

1 Dochody bieżące 48 694 759,33 47 724 482,04 98,01 

1.2. Dochody majątkowe 7 714 228,11 8 160 433,86 105,78 

1 Dochody ogółem 56 408 987,44 55 884 915,90 99,07 

 

Tabela 2. Struktura dochodów wg źródeł otrzymania 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% 

Realizacji 
planu 

% Udział w 
dochodach 

budżetu 

Dochody  
na 1 

mieszkańca 

(na dzień 
31.12.2018 

11 490  
mieszkańców) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Dochody własne 13 003 025,84 12 474 453,94 95,94 22,32 1 085,68 

2 Subwencja ogólna 18 238 947,00 18 238 947,00 100 32,64 1 587,38 
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3 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone 

14 879 007,99 14 583 978,27 98,02 26,10 1 269,28 

4 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
własne 

2 175 062,95 2 090 802,21 96,13 3,74 181,97 

 

5 

Dotacje celowe w 
ramach programów 
finansowanych                  
z udziałem środków 
europejskich 

7 879 097,78 8 292 786,06 105,25 14,84 721,74 

 

6 

Dochody pozyskane z 
innych źródeł na 
realizację zadań 
własnych, zleconych 

233 845,88 203 948,42 87,21 0,36 17,75 

OGÓŁEM 56 408 987,44 55 884 915,90 99,07 100,00 4 863,79 

 

Tabela 3. Struktura dochodów własnych 

Lp. Dochody własne  Plan Wykonanie % realizacji 

1 
- podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych opłaconego w formie 
karty podatkowej  

5 000,00 12 571,92 251,44 

2 
-  podatek od nieruchomości od osób 
prawnych 

1 677 000,00 1 197 228,00 71,39 

3 
- podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych                 

969 500,00 878 085,49 90,57 

4 - podatek rolnego od osób prawnych              6 000,00 6 232,00 103,87 

5 - podatek rolnego od osób fizycznych 646 000,00 578 777,39 89,59 

6 - podatek leśnego od osób prawnych            215 775,00 215 797,00 100,01 

7 - podatek leśnego od osób fizycznych     8 000,00 7 809,73 97,62 

8 
- podatek od środków transportowych od 
osób prawnych               

786 172,00 745 074,00 94,77 

9 
- podatek od środków transportowych od 
osób fizycznych    

394 886,49 325 412,22 82,41 

10 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
od osób prawnych                 

3 000,00 1 719,00 57,30 

11 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
od osób fizycznych            

267 689,28 280 127,55 104,65 

12 - podatek od spadków i darowizn               45 000,00 34 384,00 76,41 

13 - wpływ z opłaty targowej             300 000,00 234 744,00 78,25 
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14 
- rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 

14 797,00 14 797,00 100,00 

15 - wpływ z opłaty skarbowej  26 779,00 29 267,00 109,29 

16 
-wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu             

203 462,38 162 219,30 79,73 

17 
- wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

5 839 479,00 6 210 570,00 106,35 

18 
- wpływy z podatku dochodowego od 
osób prawnych             

12 000,00 9 430,59 78,59 

19 - wpływu podatek VAT 661 625,00 661 625,00 100,00 

20 

- wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw - gospodarowanie odpadami 
komunalnymi             

617 000,00 608 451,45 98,61 

21 - wieczyste użytkowania gruntów 15 630,00 8 706,70 55,71 

22 
- najem i dzierżawa składników 
majątkowych 

40 000,00 31 011,62 77,53 

23 - sprzedaż składników majątku 27 770,00 27 770,00 100,00 

24 
- wpływy z tytułu refundacji 
wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu 
Pracy 

135 166,72 94 595,27 69,98 

25 -  pozostałe dochody 85 293,97 98 047,71 114,95 

Ogółem 13 003 025,84 12 474 453,94 95,94 
 

Tabela 4. Struktura subwencji 

Lp. Subwencje Plan  Wykonanie % realizacji 

1 Subwencja oświatowa 10 169 805,00 10 169 805,00 100,00 

2 Subwencja wyrównawcza 7 914 642,00 7 914 642,00 100,00 

3 Subwencja równoważąca 154 500,00 154 500,00 100,00 

Ogółem 18 238 947,00 18 238 947,00 100,00 

 

Tabela 5. Struktura  dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

Lp. Rodzaj zadania Plan Wykonanie % realizacji 

1 

 

„ Przebudowa dróg gminnych w msc. 
Bodzentyn ( ul. Błotna i Podgórska), 
Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 
311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, 
ul. Łysogórska- Grabowa nr 311015T i Św. 

836 840,85 724 744,36 86,60 
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Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa)  
w latach 2017-2018” 

2 

„Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami  
w latach 2016 – 2018” oraz 
„Termomodernizacja budynku przy ulicy 
Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 – 
2018”  

1 258 576,84 1 253 224,46 99,57 

3 

„Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Psarach w latach 2016 – 
2018” oraz „Termomodernizacja części 
budynku Zespołu Szkół we Wzdole 
Rządowym w latach 2016 – 2018” 

1 162 414,11 1 157 043,05 99,54 

4 

„Termomodernizacja budynku ośrodka 
zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 – 
2018”, „Termomodernizacja budynku 
ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w 
latach 2016 – 2018” oraz  
„Termomodernizacja budynku ośrodka 
zdrowia we Wzdole w latach 2016 – 2018” 
     
             

841 960,45 834 840,78 99,15 

5 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na 
terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 – 
2018    

253 006,16 253 006,16 100,00 

6 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Św. Katarzyna- 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w latach 2015-2019”      
              

2 917 098,47 3 493 244,82 119,75 

Razem dochody majątkowe 7 269 896,88 7 716 103,63 106,14 

1 
- „Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół 
podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 
2016 – 2018             

57 394,75 55 850,15 97,31 

2 
"Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" 
- w latach 2016 - 2018                       

69 393,15 62 670,95 90,31 

3 
„ Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z 
terenu gminy Bodzentyn”             

376 380,00 376 380,00 100,00 

4 

"Utworzenie i rozwój sieci świetlic 
środowiskowo - socjoterapeutycznych na 
terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 
2017 - 2018            

106 033,00 81 781,33 77,13 

Razem dochody bieżące 609 200,90 576 682,43 94,66 

Ogółem 7 879 097,78 8 292 786,06 105,25 

 

 Z powyższych danych wynika, że głównym źródłem dochodów gminy Bodzentyn w 2018 

roku  były dotacje i subwencje  z budżetu państwa. Gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach 

subwencji ogólnej: część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą. W strukturze 
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dochodów subwencja ogólna stanowiła- 32,64 % dochodów ogółem. Największy udział  

w dochodach z tytułu dotacji miały  dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 

26,10 %. Dochody własne kształtowały się na poziomie 22,32 %. Głównym źródłem dochodów 

własnych były udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz wpływy  

z podatków i opłat lokalnych. Wysoki poziom dochodów majątkowych miał wpływ na możliwość 

realizacji przez gminę przedsięwzięć inwestycyjnych. Znaczący udział w strukturze dochodów 

miały dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich - 14,84 %. 

 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosły 2 811 758,02 zł, 

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa  

w zakresie umorzeń zaległości – kwota 1 560,09 zł , rozłożenia na raty - kwota  1 548,59 z 

Analiza strukturalna  wydatków 

Tabela 6. Struktura wydatków ogółem 

Lp. 
Wyszczególnienie 

wydatków 
Plan Wykonanie % realizacji 

1 Wydatki bieżące 47 305 322,30 46 061 182,82 97,37 

2 Wydatki majątkowe 16 353 974,34 15 165 472,87 92,73 

Ogółem 63 659 296,64 61 226 655,69 96,18 
 

Tabela 7. Struktura wydatków bieżących 

Lp. Wydatki bieżące Plan Wykonanie % 
realizacji 

1 Rolnictwo i łowiectwo  323 675,26 320 249,87 98,94 

2 Transport i łączność 827 808,69 796 251,29 96,19 

3 Turystyka    
             

- - - 

4 Gospodarka mieszkaniowa              138 800,00 129 282,39 93,14 

5 Działalność usługowa 60 760,00 45 357,30 74,65 

6 Informatyka           - - - 

7 Administracja publiczna     5 266 853,89 5 135 448,20 97,51 

8 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
              

117 134,00 110 761,58 94,56 

9 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa   

247 763,18 221 066,62 89,22 

10 Obsługa długu publicznego                842 412,62 712 996,09 84,64 

11 Różne rozliczenia   34,26 34,26 100,00 

12 Oświata i wychowanie              16 859 843,71 16 658 711,23 98,81 

13 Ochrona zdrowia            230 872,38 166 788,17 72,24 

14 Pomoc społeczna 2 095 373,47 2 030 995,92 96,93 
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15 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

163 160,00 138 766,86 85,05 

16 Edukacyjna opieka wychowawcza            744 693,00 714 347,97 95,93 

17 Rodzina 14 348 979,00 14 041 308,40 97,86 

18 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska             

3 396 813,37 3 253 812,27 95,79 

19 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 360 915,44 1 318 095,28 96,85 

20 Kultura fizyczna            279 430,03 266 909,12 95,52 

Ogółem 47 305 322,30 46 061 182,82 97,37 

 

Tabela 8. Struktura wydatków majątkowych 

Lp. Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % 
realizacji 

1 Rolnictwo i łowiectwo  332 350,00 279 856,27 84,21 

2 Transport i łączność 3 076 897,06 3 007 929,06 97,76 

3 Turystyka    
             

530 798,03 530 657,97 99,97 

4 Gospodarka mieszkaniowa              318 033,47 317 163,01 99,73 

5 Działalność usługowa 18 696,00 18 400,00 98,42 

6 Informatyka           200,00 0,00 0,00 

7 Administracja publiczna     1 754 876,93 1 742 175,40 99,28 

8 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
              

- - - 

9 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa   

10 776,00 10 198,30 94,64 

10 Obsługa długu publicznego                - - - 

11 Różne rozliczenia            - - - 

12 Oświata i wychowanie              2 402 356,67 2 173 363,68 90,47 

13 Ochrona zdrowia            1 696 456,74 1 694 460,19 99,88 

14 Pomoc społeczna - - - 

15 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

- - - 

16 Edukacyjna opieka wychowawcza            - - - 

17 Rodzina - - - 

18 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska             

6 058 096,90 5 263 669,59 86,89 

19 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

154 436,54 127 599,40 82,62 

20 Kultura fizyczna            - - - 

Ogółem 

16 353 974,34 

 

15 165 472,87 92,73 
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 Zaprezentowane dane wskazują, że zaplanowane wydatki zostały wykonane w 96,18 %.  

W strukturze wydatków główną pozycję zajmowały wydatki bieżące. Największą grupę wydatków 

bieżących  gminy stanowiły wydatki na oświatę, które tylko w 62,40 % pokryła subwencja 

oświatowa. Ważną pozycję w wydatkach bieżących zajęły świadczenia wychowawcze w zakresie 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 100% pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa. 

Poziom wydatków majątkowych miał również znaczący udział w strukturze wydatkach ogółem - 

24,77 %.  

SPÓŁKI KOMUNALNE  

 W gminie Bodzentyn funkcjonuje spółka komunalna - Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. Spółka realizuje zadania własne Gminy Bodzentyn  

o charakterze użyteczności publicznej w postaci; świadczenia usług związanych  z zaopatrywaniem 

mieszkańców gminy Bodzentyn w wodę oraz odprowadzaniem  i oczyszczaniem ścieków. 

Przedsiębiorstwo zostało utworzone w dniu 24 marca 2016 r. przez Gminę Bodzentyn (Gmina 

objęła wszystkie udziały w Spółce). Podmiot rozpoczął świadczenie usług wodno - kanalizacyjnych 

na terenie Gminy w styczniu 2017 r. 

Cele strategiczne PUK Bodzentyn Sp. z o.o.: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia  mieszkańców w wodę pitną, m.in. poprzez 

zwiększanie poziomu zwodociągowania i podniesienie jakości wody pitnej. 

2. Ograniczenie strat wody uzdatnionej w systemie dystrybucji. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków, m.in. poprzez zwiększenie poziomu 

skanalizowania Aglomeracji Bodzentyn i Św. Katarzyna i podwyższenie poziomu 

oczyszczania tych ścieków (wraz z usuwaniem biogenów).   

  W 2018 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wys. 2 997 798,98 zł, zaś koszty 

operacyjne wyniosły 3 136 716,15 zł. Strata ze sprzedaży wynikała z tego, iż taryfy za wodę  

i ścieki i nie pokrywały kosztów operacyjnych Spółki.  

  W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. zatrudnieni byli 

następujący radni gminni:  

1. Pani Monika Jamróz – Zastępca Prezesa Zarządu, która zrezygnowała z funkcji radnej 

przed powołaniem Jej na stanowisko Prezesa Zarządu. 

 W 2018 r. w Gminie rozpoczęto największy w historii Gminy program inwestycyjny 

związany z usunięciem braków ilościowych i jakościowych w gospodarce wodno-ściekowej. Jest on 

realizowany przez PUK Bodzentyn (Spółkę komunalną Gminy). Projekt jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” i obejmuje:  

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn w miejscowościach: Dąbrowa 

Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, 

Sieradowice Drugie, Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół 

Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary – Podłazy, o łącznej 

długości ok. 55 km. 

2. Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. 

3. Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół. 



_________________________________________________________________________ 
 

  Raport o stanie Miasta i Gminy Bodzentyn              
  S t r o n a  | 12 

 

4. Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie 

ul. Opatowska. 

5. Budowę nowych i wymianę istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 

6,05 km; 

6. Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci 

wodociągowej – 5 szt.; 

7. Montaż nowych hydrantów przeciw pożarowych na sieci istniejącej – 886 szt.; 

8. Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, 

przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS). 

 Finansowanie projektu: 

 Całkowity koszt brutto projektu wynosi: 78 832 886,31 zł. Na koszty projektu składają się 

koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT). Wartość netto 

projektu:  64 963 042,13 zł. 

 Koszty kwalifikowalne stanowią: 62 638 783,33 zł. 

 Wydatki kwalifikowane wynoszą: 46 979 087,50 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie  

o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej). 

 Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

39 932 224,37 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 

Wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu: 

 95% wkładu własnego: 21 571 231,01 zł stanowią środki pochodzące z pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r. 

 5% wkładu własnego pochodzi ze środków budżetu Gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł. 

Projektem kompatybilnym z projektem POIiŚ jest budowa przyłączy dla mieszkańców  

16 miejscowości w Aglomeracji Bodzentyn. 

  Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 160000 m i tyle samo 

wynosiła na koniec roku. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 

88300 m na początku oraz tyle samo na koniec roku. Stopień zwodociągowania na dzień 

31.12.2018r wynosił 92,70%, a skanalizowania 41,29%. 

  Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 88300 m. Na dzień 1 

stycznia 2018 r. istniało 3433 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 3463 

przyłączy.  

  W 2018 roku doszło do 89 poważnych awarii na sieciach, w tym  67 na sieci wodociągowej 

– średnia 0,42 awarii na 1 km/wodociągu. Przyczyną złego stanu technicznego infrastruktury jest 

jej wiek lub fatalne wykonawstwo (materiałowe, techniczne - przyłącze od przyłącza itp.) oraz brak 

działań odtworzeniowych w fazie eksploatacji. W związku z awariami podjęto decyzje  

o sukcesywnych wymianach najbardziej awaryjnych odcinków sieci. 

 Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 
wynosił 46%  i nie uległ zmianie na koniec roku.  
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

 Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania gminy, 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  na celu mają zaspokojenie zbiorowych potrzeb w  obszarach, takich 

jak: infrastruktura drogowa, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków czy unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych.  

 

W gminie w 2018 r. zrealizowano inwestycje dotyczące przebudowy dróg gminnych, tj.:  

 ,,Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wilków gmina Bodzentyn”. Wartość 

inwestycji: 642 775,98 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyniosło 321 387,00 zł. Roboty 

dodatkowe: 39 586,30 zł brutto  

 ,,Przebudowy dróg gminnych w Gminie Bodzentyn w 2018 ” Przedmiot zamówienia 

obejmował: 

 Przebudowę drogi gminnej numer 311029T oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

numer 336 o długości 120 m (Kamieniec) 

 Przebudowę drogi gminnej numer 311028T oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

numer 140 o długości 156 (Kamieniec) 

 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Święta Katarzyna – ulica Spacerowa o numerze 

ewidencyjnym działki 161 i długości 1000 m. 

 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Święta Katarzyna – ulica Świętokrzyska oznaczona 

numerem ewidencyjnym działki 300 i długości 282 m.  

 Przebudowę drogi w miejscowości Wzdół oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/9, 104/3, 

103/3, 102/3, 101/3 

Wartość tej inwestycji to 886 645,25 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 544 347,12 zł. 

W 2018 r. zakończono inwestycję przebudowy drogi gminnej nr 311015T tj. odcinka  

ul. Łysogórska - Grabowa oraz przebudowano ul. Podgórską w Bodzentynie. Wartość tych robót 

to 440 883,91 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020  145 350,60 zł. 

Przebudowano również drogę dojazdową do gruntów rolnych Psary - Grabowa. Wartość robót to 

48 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego 

24 000,00zł. 

W 2018 r. wybudowano oświetlenie drogi powiatowej Leśna Stara Wieś-Siekierno za kwotę 

brutto 157 5313,31 zł oraz zrealizowano zadanie ,,Dowieszenie oraz budowa napowietrznej linii 

oświetlenia drogowego na terenie gminy Bodzentyn”- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. 

Orzechówka, za kwotę 73 839,80 zł brutto.  Ponadto Gmina Bodzentyn dysonuje dokumentacją 

projektową na odcinki o łącznej długości ok. 10 km. Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji: 

Orzechówka, Śniadka Parcele, Święta Katarzyna, Ściegnia, Podgórze, Wzdół Kolonia, Celiny – 

Dąbrowa, Psary Kąty - Psary Podlesie, Wilków, Psary Stara Wieś, Wzdół Parcele, Bodzentyn,  

ul. Ogrodowa. 
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W roku ubiegłym rozpoczęła się realizacja projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w msc. Święta Katarzyna”. Wartość robót budowlanych: 6.339.854,12 zł. brutto, w tym 

dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020 - 4 123 482,35 zł.  

Zrealizowano również budowę wodociągu na działkach położonych w msc. Leśna Stara 

Wieś oraz msc. Bodzentyn. Wartość inwestycji: 153 571,67 zł brutto. 

W 2018 r. dokonano termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Bodzentyn”, tj.: 

• Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie z garażami 

oraz budynku przy ul. Kieleckiej 83 w Bodzentynie - 1 253 224,46 zł 

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz części budynku Zespołu Szkół we 

Wzdole Rządowym - 1 157 043,05 zł 

• Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, Świętej 

Katarzynie oraz we Wzdole - 834 840,78 zł 

Łączna wartość robót budowlanych: 4 914 380,44 zł brutto, w tym dofinansowanie z RPOWŚ 

2014-2020 – 3 170 920,92 zł 

W 2018 r. zrealizowano inwestycję pn. ,,Modernizacja pomieszczeń bloków sportowych  

w Szkołach Gminy Bodzentyn”, która obejmowała: 

 Wykonanie modernizacji bloku sportowego w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym - 

138 000,00 zł  

 Wykonanie modernizacji bloku sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Bodzentynie - 32 000,00 zł brutto  

 Wykonanie modernizacji bloku sportowego w budynku gimnazjum w Bodzentynie 

166 523,23 zł. brutto. 

Łączna wartość inwestycji: 336 523,23 zł brutto, w tym dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020 

wyniosło 252 392,42 zł. 

Powstała nowa Pracownia Informatyczna w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny 

Wilkowskiej w Świętej Katarzynie. Pracownia została wyposażona w 17 stanowisk komputerowych 

dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela oraz ruter WI-FI. Wartość inwestycji: 58 978,00 zł;   

w tym dofinansowanie: 44 233,50 zł. 

 W Szkole Podstawowej w Bodzentynie zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu 

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba, oraz odnawialne 

źródła energii” za kwotę 27 364,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach 

21 238,00zł. 

 W Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej w czasie ubiegłorocznych wakacji zostały 

przeprowadzone gruntowne prace remontowo - konserwacyjne: 

 podjazd dla osób niepełnosprawnych z drewna modrzewiowego wraz z barierką, całość 

pomalowano środkiem ochronnym przeciw pożarowi 

 wykonano kanalizację deszczową, 

 usunięto warstwę betonu wokół szkoły wraz z wywozem, 

 wyburzono stare schody wejściowe i wykonano nowe, 

 wykonano podbudowę wejścia głównego na teren szkoły wraz z wyłożeniem kostką 

brukową, 

 wykonano podbudowę pod opaskę wokół szkoły wraz z wyłożeniem kostką brukową, 
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 zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe do szkoły od strony przedszkola, 

 wykonano i zamontowano barierkę i furtkę wejściową,  

 naprawiono pokrycie dachowe domku na placu zabaw, 

 wyczyszczono rynny dachowe 

Wartość  prac remontowych: 38 648,12 zł. 

 Przystąpiono także do realizacji II etapu rewitalizacji miasta Bodzentyn, tj. podpisano 

umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury rekreacyjnej – budowa placu zabaw 

przy ul. Straży Pożarnej – 10 931,06 zł brutto, 

 Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej (ul. Langiewicza, parking 

przy ul. Kościelnej, „mała targowica”, chodnik przy ul. Wolności) – 180 970,00 zł brutto. 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

- zagospodarowania  i odmulenia 4 stawów biskupich zlokalizowanych na działce nr 688/8, 

- budowy amfiteatru/ muszli koncertowej na działce nr 688/4, 

- utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej na działce 688/8 od amfiteatru 

do kładki między ulicą Suchedniowską i Kielecką wraz z zagospodarowaniem działek o nr 

3234/4, 689/3, 688/8. Wartość: 180 000,00 zł brutto. 

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji zostaną przedstawione do refundacji w ramach 

projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” realizowanego w ramach PROWŚ 2014-2020. 

Wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, dla którego Gmina Bodzentyn jest 

partnerem w realizacji projektu pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową  

i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór 

Świętokrzyskich”, rozpoczęto prace przy przebudowie Centrum Kultury przy Rynku Górnym 

(umowa z wykonawcą na kwotę 2 272 582,38 zł).  

W 2018r. w ramach „Programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” wybudowano 

wiatę w sołectwie Dąbrowa Górna za kwotę 18 327,00 zł (dofinansowanie 9 998,03 zł) oraz 

zakupiono stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie za 7 933,50 zł (dofinansowanie 4 020,00 zł). 

W ramach dotacji 2 000,00 zł, którą Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Kielcach 

zakupiono drzewa i krzewy miododajne, które przekazano członkom koła pszczelarskiego.  

  Długość ścieżek rowerowych w 2018 r. wynosiła 1,38 km. To pasy ruchu dla rowerów 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 przez Św. Katarzynę. Rozpoczęto przebudowę drogi 

wojewódzkiej 752 i 751 Podgórze-Bodzentyn-Dąbrowa Górna, gdzie powstaną pasy dla rowerów 

o długości ok. 3,16 km.   

  W 2018r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej przez teren ŚPN  

o długości 3,67 km. Kontynuowane były i są nadal prace projektowe ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż drogi powiatowej 0314T Św. Katarzyna-Wilków. 

  W 2018 r. zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:  

 „Doposażenie ochotniczych straży Pożarnych z Gminy Bodzentyn” – Ministerstwo 
Sprawiedliwości  kwota zewnętrznego finansowania: 76 655,71 zł, zaś wkład własny 
wynosił 774,30 zł,  

 Program dla Sołectw – Starostwo Powiatowe w Kielcach – kwota zewnętrznego 
finansowania: 15 000 zł, zaś wkład własny wynosił 0,00] zł. 

 „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” RPO 
WŚ – kwota zewnętrznego finansowania: 567 148,75 zł, zaś wkład własny wynosił 63 
675,00 zł,  
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 Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją RPO WŚ – kwota zewnętrznego finansowania: 
432 785,30 zł, zaś wkład własny wynosił 48 100,00 zł.  
 

Fundusz sołecki  
 W sołectwach Gminy Bodzentyn realizowany jest fundusz sołecki, dzięki któremu 

mieszkańcy decydują na co przeznaczyć środki z funduszu. Przedsięwzięcie, aby mogło zostać 

zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi służyć poprawie życia mieszkańców oraz 

należeć do zadań własnych gminy.   

 W roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wiele inicjatyw kulturalnych, 

edukacyjnych i sportowych, a także wykonano wiele zadań inwestycyjnych, służących poprawie 

życia mieszkańców Gminy. Poniżej tabela przedstawia zadania wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego w 2018r.  

 
Tabela 9. Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r. 
 

Sołectwo 

Łącznie  
do 

wykorzystania 

Koszty poszczególnych zadań 
Fundusz sołecki 2018 r. 

Łącznie 
wykorzystano 

% 
realizacji 

Święta 
Katarzyna 

33923,94 Monitoring w szkole – 6500 zł. 34764 102% 

Mapa do celów projektowych – 
1565 zł. 

Projekt – 500 zł. 

Plac zabaw – 26199 zł. 

Ściegnia 
14821,14 Remont instalacji elektrycznej w 

szkole – 14800 zł 
14800 100% 

Dąbrowa Dolna 

18261,1 Mapa do celów projektowych – 
1390 zł. 

18213,89 100% 

Projekt – 500 zł. 

Wiata – 8110 zł. 

Zakup kruszywa na łącznik 
między Dąbrowami - 8213,89 zł. 

Psary Kąty 

24482,32 Mapa do celów projektowych – 
1456 zł. 

24376 100% 

Projekt – 500 zł. 

Rów i przepust – 4920 zł. 

Utwardzenie placu – 17500 zł. 

Podmielowiec 

16358,14 Nagłośnienie hali we Wzdole – 
6300 zł. 

6300 39% 

Naprawa drogi dojazdowej do pól 
– 0 zł 

Wzdół 
Rządowy 

27885,69 Wiaty przystankowe – 14575,5 zł 24575,5 88% 

Siłownia zewnętrzna – 10000 zł. 

Leśna 

34509,46 Budowa boiska – 15498 zł. 37933 110% 

Komputery dla szkoły - 17485 zł. 

Wytyczenie drogi – 4500 zł. 

Hucisko 
15333,47 Zakup działki dla sołectwa – 

15333,47 zł. 
15333,47 100% 
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Kamieniec 

15370,07 Wiata przystankowa – 4858,5 zł. 4858,5   

Czyszczenie rowów – nie 
zrealizowano 

Psary Podłazy 

16101,98 Materiały budowlane na świetlicę 
– 14925,6 zł. 

15947,95 99% 

Przyłącze elektryczne – 1022,35 
zł. 

Wzdół Parcele 
14272,21 Nie zrealizowano zadania – 

budowa oświetlenia. 
0 0% 

Orzechówka 
13979,44 Dofinansowanie budowy 

oświetlenia – 13979,44 zł. 
13979,44 100% 

Psary - Stara 
Wieś 

24299,35 Mapa do celów projektowych – 
1300 zł. 

24294,90 100% 

Projekt – 500 zł. 

Siłownia zewnętrzna - 19126,5 zł. 

Ogrodzenie – 3368,4 zł. 

Dąbrowa Górna 

21920,64 Elementy placu zabaw – 15891,6 
zł. 

35718,55 163% 

Budowa altany na placu zabaw – 
18 tys. zł 

Utrzymanie zieleni – 1826,55 zł. (10.000,00 
dofinansowa

nie -  
marszałkow

ski) 

Wilków 

36595,4 Płot wokół kaplicy – 26000 zł. 36900 101% 

Okna w kaplicy – 9300 zł. 

Geodeta – 1600 zł. 

Śniadka 
24482,32 Projekt przebudowy szkoły – 9200 

zł. 
9200 38% 

Siekierno 

19139,39 Wiata przystankowa – 4858,5 zł. 15184,5 79% 

Wyposażenie boiska (ogrodzenie) 
– 10326 zł. 

Celiny 
17858,56 Monitoring świetlica – 3000 zł. 6500 36% 

Meble świetlica – 3500 zł. 

Podgórze 15699,43 Nie zrealizowano zadania – droga. 0 0% 

Sieradowice 

27629,53 Siłownia zewnętrzna – 11254,4 zł. 23754,4 86% 

Utwardzenie placu przy świetlicy – 
12000 zł. 

Projekt – 500 zł. 

Wzdół Kolonia 

19907,9 Mapa do celów projektowych – 
1370 zł. 

17761,5 89% 

Projekt – 500 zł. 

Siłownia zewnętrzna - 15891,5 zł. 

Wiącka 
28288,24 Fragment drogi Kapkazy Hucisko 

– 26199 zł. 
26199 93% 

Wola 
Szczygiełkowa 

29532,49 Pomoce dla szkoły w Woli – 
9283,45 zł. 

29262,45 99% 
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Materiały na budowę świetlicy – 
19979 zł. 

Suma 510652,21   435857,05 85% 

 
Wykres 1. Wykonanie funduszu sołeckiego 
 

 

 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI  

 
Budżet Obywatelski (partycypacyjny) jest formą konsultacji społecznych w sprawie 

przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane i wybrane przez mieszkańców 
projekty zadań o zasięgu lokalnym. Środki budżetu obywatelskiego mają służyć wspólnocie 
samorządowej oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, a także dają możliwość 
bezpośredniego decydowania przez mieszkańców o konkretnych wydatkach z budżetu Gminy. 
 Pierwsze głosowanie projektów w ramach Budżet Obywatelskiego w mieście Bodzentyn 
odbyło się w 2017 r. Było ono następstwem uchwały Nr XII/83/2016 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2017 rok.     

Dzięki konsultacjom władze Miasta i Gminy Bodzentyn poznały preferencje i oczekiwania 
mieszkańców. Konsultacje zwiększyły aktywność i zaangażowanie w sprawy Miasta, organizacji 
społecznych oraz obywateli.  

Z Budżetu Obywatelskiego dotychczas udało zrealizować się następujące projekty: 
1) Rok 2017: 

- „Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie” (instalacja siłowni przy Gimnazjum  
w Bodzentynie) – koszt realizacji: 23 726,70 zł  
- „Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej Dziennego Domu Pobytu dla 
osób starszych” – koszt realizacji: 24 600,00 zł 

2) Rok 2018:  „Żyj Zdrowo –Nowoczesna Fizjoterapia”- koszt realizacji: 85 000,00 zł: 

 Wirówkę do kąpieli wirowej kończyn dolnych, 

 Wannę do kąpieli wirowej kończyn górnych, 

 Stół rehabilitacyjnych sterowany elektrycznie, 

 Stół do magnoterapii, 
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 Aparat do terapii radialnej, 

 Sondę laserową, aplikator płaski liniowy, okulary ochronne do lasera szt. 2, stolik 
dedykowany – zestaw, 

 Sondę laserową, aplikator solenoid, okulary ochronne do lasera szt. 2, stolik 
dedykowany – zestaw.  

 
 
 
Wykres 2. Frekwencja podczas głosowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego  
        w poszczególnych latach.  

 

  W 2018 roku zgłoszono 4 projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 

2019rok. W głosowaniu nad nimi wzięło udział 445 osób. Wybrano projekt pn.„BODZENTYN-

DZIECIOM. Doposażenie i remont Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie” – kwota 

projektu: 86 072,58 zł. Planowany termin realizacji – koniec 2019 roku.  

 

ZDROWIE  

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za 
rok 2018 

Na terenie gminy w 2018 r. funkcjonował jeden podmiot leczniczy (Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie), którego podmiotem tworzącym jest Gmina Bodzentyn.  

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 

Zakres Świadczeń SPZOZ: 

- 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 

236 os. 344 os. 445 os.

Frekwencja - Budżet Obywatelski Miasta 
Bodzentyn (2017-2019)

2017 2018 2019
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- Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi 

- Gabinet Stomatologiczny 

- Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie) 

- Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie) 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w 2018 roku świadczył usługi 
medyczne w zakresie POZ dla 9 493 osób zadeklarowanych do naszego Zakładu z terenu Gminy 
Bodzentyn jak również z gmin ościennych. 

 

Tabela 10. Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych POZ: 

Ośrodek Zdrowia Bodzentyn 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
w tym porady 

domowe 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 17 684 124 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat 2 2772 3 

osobom w  wieku 65 lat i więcej 3 6784 108 

kobietom 4 9989 79 

w tym kobietom w ciąży w zakresie opieki 

profilaktycznej 
5 0  

 

Ośrodek Zdrowia Stara Wieś 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
w tym porady 

domowe 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 11568 171 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat 2 1067 1 

osobom w  wieku 65 lat i więcej 3 3922 146 

kobietom 4 6206 99 

w tym kobietom w ciąży w zakresie opieki 

profilaktycznej 
5 0  

 

Ośrodek Zdrowia Święta Katarzyna 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
w tym porady 

domowe 

Poradnia 

podstawowej 

Porady ogółem 1 6890 64 

dzieciom i młodzieży w wieku do 

18 lat 
2 1266 0 
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opieki 

zdrowotnej Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

osobom w  wieku 65 lat i więcej 3 2014 60 

kobietom 4 4010 47 

w tym kobietom w ciąży w zakresie 

opieki profilaktycznej 
5 -  

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w 2018 roku świadczył również 
usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz rehabilitacji 
leczniczej (REH) z terenu Gminy Bodzentyn jak również z gmin ościennych.  

 

Tabela 11. Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych AOS i REH: 

Specjalistyczna opieka zdrowotna 

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 

Razem lekarskie  2 3936 18 889 3030 

Neurologiczna 1 2159 0 767 1253 

Ginekologiczno-
położnicza 

1 1777 18 122 1777 

 

Rehabilitacja lecznicza  

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
w tym porady 

domowe 

Pracownia 

fizjoterapii 

Porady ogółem 1 15084 0 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 1) 

fizjoterapia ambulatoryjna 2 15014 0 

fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 
3 70 0 

 

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:  

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”. 0,00 zł – kwota przeznaczona ze środków gminy, 100 % 

finansowanie zewnętrzne; 

Ilość przebadanych pacjentów 
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W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku 
Zdrowia w Świętej Katarzynie przebadano 30 osób w zakresie realizacji projektu. 

2. Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi - projekt pn.: „Twój świadomy wybór – 

program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”. 0,00 zł – kwota przeznaczona ze środków 

gminy, 100 % finansowanie zewnętrzne; 

Ilość przebadanych pacjentów 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku 
Zdrowia w Świętej Katarzynie przebadano 51 osób w zakresie realizacji projektu. 

3. Regionalny Program Zdrowotny "Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka". 0,00 zł – kwota 

przeznaczona ze środków gminy, 100 % finansowanie zewnętrzne; 

Ilość przebadanych pacjentów 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku 

Zdrowia w Świętej Katarzynie przebadano 0 osób w zakresie realizacji projektu. 

4. Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 
lata 2017-2020”. 8 769,00 zł – kwota przeznaczona ze środków gminy, 0,00 zł – kwota 
zewnętrznego finansowania 

Ilość przebadanych i zaszczepionych pacjentów 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w 2018 r.  
dokonano 237 szczepień osób w zakresie realizacji projektu w tym: 

- w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie zaszczepiono 50 osób, 

- w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi zaszczepiono 71 osób, 

- w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie zaszczepiono 116 osób. 

Zrealizowane inwestycje 

W roku 2018 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje: 

Główną inwestycją, zaplanowaną w pierwszej połowie roku była realizacja projektu pn. 

"Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia 

w Gminie Bodzentyn”, na który SPZOZ w dniu 28 lutego 2018 roku podpisał umowę  

o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0038/16 z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  VII  Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

Krótki Opis Projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług 

poprzez przebudowę infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn 

(Bodzentynie, Świętej Katarzynie, oraz Wzdole Rządowym), co pozwoli na rozszerzenie  

i podwyższenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. Cel proj. jest zgodny z celami 

określonymi dla Osi Pr.7 Działanie 7.3 PI 9a Cel szcz.1 Poprawiona jakość oraz szersze 

udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. Planowana jest modernizacja 3 budynków ośrodków 

zdrowia zakup wyposażenia - sprzętu medycznego co wpłynie na poprawę efektywności i dostępu 

do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 683 751,46 zł, natomiast kwota dofinansowania  

503 950,28 zł a wkład własny w wysokości 179 801,18 zł. W celu właściwej realizacji projektu 

Kierownik zaciągnął kredyt na bieżącą działalność zakładu tak aby zachować płynność finansową. 
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W dniu 29 czerwca br. Kierownik złożył wniosek o płatność końcową, którego przedmiotem jest 

rozliczenie otrzymanej w wysokości 441 604,37 zł zaliczki oraz weryfikacja projektu w celu 

otrzymania refundacji w wysokości 62 345,90 zł co łącznie stanowi kwotę dofinansowania 

wskazaną powyżej. 

Okres realizacji 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. 

W  drugiej połowie roku 2018 zostały zrealizowane następujące zadania: 

1. Remont wewnętrzny pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla potrzeb pracowników służby zdrowia. Ze 

względu na podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych z nowym lekarzem z poza 

terenu gminy wystąpiła konieczność dokonania remontu mieszkania służbowego. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 8 300,00 zł. Okres realizacji 11.07.2018 r. – 31.07.2018 r. 

2. Usprawnienie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej Ośrodków Zdrowia. Ze 

względu na nieodpowiedni stan techniczny konieczne było usprawnienie wewnętrznej 

infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej pomieszczeń ośrodków zdrowia. 

Pozwoliło to na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz 

przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 26 445,00 zł. Okres realizacji 20.07.2018 r. - 15.09.2018 r. 

3. Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicy przeznaczonego do montażu instalacji gruntowej pompy ciepła  

w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie. Ze względu na nieodpowiedni stan techniczny 

pomieszczenia piwnicy konieczny był jej remont w celu sprawnego działania pompy cieplnej. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 11 000,00 zł. Okres realizacji 10.08.2018 r. – 31.08.2018r. 

4. Zakup i montaż niezbędnego sprzętu informatycznego pod potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Wystąpiła konieczność dostosowania infrastruktury 

informatycznej dla potrzeb SPZOZ ze względu na bezpieczeństwo danych oraz właściwą 

komunikację między ośrodkami. Całkowita wartość zadania wyniosła 16 414,35 zł. Okres 

realizacji 29.08.2018 r. – 07.09.2018 r. 

5. Zakup i instalacja urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach budynków Ośrodków Zdrowia w Świętej 

Katarzynie i Starej Wsi. Wystąpiła konieczność modernizacji elementów instalacji wodociągowej 

w pomieszczeniach ośrodków zdrowia w Św. Katarzynie i Starej Wsi ze względu na 

nieodpowiedni stan techniczny. Całkowita wartość zadania wyniosła 12 800,00 zł. Okres 

realizacji 15.10.2018 r. – 20.12.2018 r. 

6. Wykonanie remontu instalacji grzewczej w kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi. Istnieje 

konieczność poprawy instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni ze względu na 

nieodpowiedni stan techniczny. Całkowita wartość zadania wyniosła 8 900,00 zł. Okres 

realizacji 19.12.2018 – 20.12.2018r. 

7. Zakup i instalacja aparatu USG pod potrzeby Poradni Położniczo - Ginekologicznej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Wystąpiła konieczność zakupu nowego 

aparatu ultrasonograficznego dla poradni położniczo-ginekologicznej ze względu na zużycie i 

wysłużenie starego aparatu. Pozwoliło to na podwyższenie jakości świadczonych usług 

zdrowotnych oraz przyczyni się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej. Całkowita wartość zadania wyniosła 55 000,00 zł. Okres realizacji 19.12.2018 r. – 

21.12.2018 r. 

 Oprócz powyższych inwestycji/zadań zakończyły się zewnętrzne remonty wszystkich 

trzech ośrodków zdrowia, mające na celu głęboką modernizację energetyczną budynków. 

Realizatorem tego projektu była Gmina Bodzentyn, która w pełni go finansowała. 
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 Przy współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii na terenie gminy w ciągu roku 
organizowane były bezpłatne badania mammograficzne oraz cytologiczne, a także w ramach 
profilaktyki raka piersi odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne oraz warsztaty. 

 

 

SPORT I KULTURA  

Lokalny animator sportu 

 W roku 2018, Gmina Bodzentyn uzyskała dofinasowanie w ramach projektu „Lokalny 

Animator Sportu” od Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Operatora – Fundacji 

Orły Sportu. Projekt realizowany był przez 9 miesięcy, od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. 

Dofinansowanie obejmowało uzupełnienie wynagrodzenia dla Animatorów. W sumie Gmina 

uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 19 800,00 złotych.  

 Każdy Animator organizował i prowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy 

ruchowe, pokazy, turnieje i konkursy sportowe w wymiarze minimum 69 godzin zajęć w każdym 

miesiącu w przypadku dwóch Animatorów na Orlik oraz 138 godzin w przypadku jednego 

Animatora. Dodatkowo Animatorzy przeprowadzili dwa razy testy oceniające sprawność fizyczną 

uczestników, na początku projektu oraz pod koniec.  

 Animatorzy Sportu organizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych, w tym seniorów. 

 

Osiągnięcia sportowe  

 Dzięki dofinansowaniu zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej Członkowie 

Uczniowskich Klubów Sportowych mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na szczeblu 

wojewódzkim  

w następujących dyscyplinach sportowych: piłce nożnej chłopców i dziewcząt, bilardzie. 

Kultura  

  Na terenie Gminy  Bodzentyn funkcjonuje Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki. 

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia - VI Bodzentyńskie Ostatki, II Dyktando 

Gwarowe, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, III Maraton Pieszy Przedwiośnie, Bodzentyński 

Kiermasz Wiosenny, Powiatowe Przeglądy Artystyczne, Koncert Charytatywny – Pokaż Serce, 

imprezy plenerowe (4) – Dzień Dziecka, Wystawa Psów Rasowych, warsztaty – pn. Architektura 

drewniana a ekonomia społeczna, Koncert Życzeń dla Seniorów, XXXV Dni Bodzentyna, VI 

Festiwal Zupy Rybnej, II Świętokrzyskie Dni Miodu, Dożynki Gminne, warsztaty naukowe – XX 

Międzynarodowe Spotkania Integracyjne, Piknik harcerski –Harcerska Brać, I Bodzentyńskie 

Smaki Golonki, Świętokrzyska Gala Zapaśnicza –Bodzentyn 2018, Wieczór z poezją, festyn 

rodzinny – Pożegnanie lata, II Krajowa Wystawa Psów Rasowych, I Nocny Maraton wokół 

zbiorników wodnych, I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich, III 

Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej, Bal Andrzejkowy, Mikołajki dla dzieci.  
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We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 4000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te 
wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości – 251 000,00 zł. 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne: 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  

 formacja taneczna,  

 8 zespołów ludowych,   

 chór,  

 sekcje - muzyczna i wokalna   

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

zrzeszające 290 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach organizowano zajęcia o różnorodnej 
tematyce.   

Tabela 12. Wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie gminy Bodzentyn w 2018 r. Przy 
wsparciu jednostek kulturalnych, oświatowych oraz organizacji pozarządowych 

Lp. Wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie Gminy Bodzentyn w 2018 r. 
przy wsparciu jednostek kulturalnych, oświatowych oraz Organizacji 
Pozarządowych 

1.  Marsz z okazji 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego 

2.  Orszak Trzech Króli 

3.  26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

4.  Powitanie wiosny 

5.  Koncert z okazji Dnia Kobiet 
 

6.   III Maraton Pieszy Przedwiośnie 75 km 
 

7.  „100 dębów i 100 gołębi w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” 

8.  Dyktando Gwarowe  

9.   Bodzentyński kiermasz wiosenny 

10.   „POKAŻ SERCE- gramy i śpiewamy dla Piotrka” 
 

11.  „ Biegniemy dla Mikołaja” 
 

12.  Odsłonięcie pomnika „Hubal” 
 

13.  Uroczystość patriotyczna z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 

14.  Święto Strażaka 
 

15.  VII Powiatowy Rajd Rowerowy  

http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1073-100-debow-i-100-golebi-w-stulecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci


_________________________________________________________________________ 
 

  Raport o stanie Miasta i Gminy Bodzentyn              
  S t r o n a  | 26 

 

16.  50 Świętokrzyska 
 

17.  „Dzień Dziecka” na placu szkolnym w Psarach  
 

18.  „Dzień Dziecka” nad Zbiornikiem Glinianka w Bodzentynie  
 

19.  75. Rocznica Pacyfikacji Bodzentyna 
 

20.  „Dzień Dziecka” w miejscowości Stara Wieś 

21.  Pacyfikacja miejscowości Psary Podlesie 

22.  „Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka” w miejscowości Leśna  
 

23.  „Wieczorne zwiedzanie Bodzentyna” 

24.  „Dzień Rodziny" w miejscowości Wola Szczygiełkowa 

25.  „Dzień Dziecka” w Bodzentynie   
 

26.  Odsłonięcie odnowionego pomnika w miejscowości Wzdół Rządowy 
 

27.   Uroczystość Wykus - Pod Patronatem Narodowym  Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018  

28.  I Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich  
 

29.  „Festyn rodzinny -  z inicjatywą dla dzieci” w miejscowości Sieradowice  
 

30.  „Festyn rodzinny” w miejscowości Śniadka  
 

31.  XXXV Dni Bodzentyna 
 

32.  Plener rysunkowo - malarski studentów II roku kierunku Architektura Politechniki 
Świętokrzyskiej w Bodzentynie  

33.  II Świętokrzyskie Dni Miodu  

34.  VI Festiwal Zupy Rybnej ZŁOTA RYBKA - WILKÓW 2018  

35.  CROSS RUN i MTB CROSS MARATON  

36.  X Festiwal Wędrowania- Kapkazy 2018  
 

37.  Dożynki gminne - Bodzentyn 2018  

38.  Turniej Drużyn Niepełnosprawnych SOKÓŁ CUP  

39.  Sportowe zakończenie wakacji w Bodzentynie 

40.  Charytatywny festyn Rodzinny „ Mama, tata i ja – razem to mi gra”  

http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1217-plener-rysunkowo-malarski-studentow-ii-roku-kierunku-architektura-politechniki-swietokrzyskiej-w-bodzentynie
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1217-plener-rysunkowo-malarski-studentow-ii-roku-kierunku-architektura-politechniki-swietokrzyskiej-w-bodzentynie
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1237-ii-swietokrzyskie-dni-miodu
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1228-iv-festiwal-zupy-rybnej-zlota-rybka-wilkow-2018
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1255-zapraszamy-na-cross-run-i-mtb-cross-maraton
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1269-dozynki-gminne-bodzentyn-2018
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1279-serdecznie-zapraszamy-na-turniej-druzyn-osob-niepelnosprawnych-sokol-cup
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1293-sportowe-zakonczenie-wakacji
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41.  Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Zakończenia Wakacji  

42.  Festyn rodzinny „ Pożegnanie Lata” Wilków  

43.  II Krajowa Wystawa Psów Rasowych   

44.  I Bodzentyńskie Smaki Golonki  
 

45.  100- lecie Szkół Średnich w Bodzentynie 
 
 

46.  Nocne Bieganie  – Zalew Wilków 
 

47.  Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika poległych z Woli Szczygiełkowej na 
cmentarzu w Dębnie   
 

48.  I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich  

49.  Święto Pieczonego Ziemniaka w miejscowości Wiącka  
 

50.  Gminny Przegląd Zespołów Ludowych „Bodzentyńskie Ostatki” 
 

51.  Marsz Niepodległości na Łysicę 
 

52.  Uroczystość patriotyczna w Psarach pn.”100 lat wolności – 100 lat tradycji”  
 

53.  III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych 
 

54.  Warsztaty Tkackie i ceramiczne dla dzieci – Alebabki (Stowarzyszenie Świętokrzyskie 
Tkaczki) 
 

55.  Impreza pn. I Dzień Tkaczki- Alebabki (Stowarzyszenie Świętokrzyskie 
Tkaczki)Wiącka  
 

56.  Projekt pn. „Tkamy marzenia”-cykl spotkań i warsztatów- Alebabki (Stowarzyszenie 
Świętokrzyskie Tkaczki)Wiącka  
 

57.  Mikołajki impreza dla dzieci z Gminy Bodzentyn 

 

 

BIBLIOTEKI 

 Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,  jako samorządowa instytucja kultury działa Miejsko 
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie. Biblioteka gromadzi literaturę 
piękną dla dorosłych i dla dzieci, literaturę popularno - naukową, wydawnictwa informacyjne  
z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu.  

 Liczba woluminów (na 1000  mieszkańców) – 1909,6 woluminów. 

 Liczba wypożyczeni (na 1000 mieszkańców) – 1387 wypożyczeń.  

 Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę – 45 wydarzeń.  

http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1290-zawody-wedkarskie-dla-dzieci-z-zokazji-zakonczenia-wakacji
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1315-zapraszamy-na-festyn-rodzinny-pozegnanie-lata
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1311-ii-krajowa-wystawa-psow-rasowych
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1302-i-bodzentynskie-smaki-golonki-2
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1341-uroczystosc-odsloniecia-i-poswiecenia-pomnika-poleglych-z-woli-szczygielkowej-na-cmentarzu-w-debnie
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1341-uroczystosc-odsloniecia-i-poswiecenia-pomnika-poleglych-z-woli-szczygielkowej-na-cmentarzu-w-debnie
http://bodzentyn.pl/index.php/aktualnosci/1339-i-marsz-szlakiem-jozefa-pilsudskiego-w-gorach-swietokrzyskich-odsloniecie-tablic-pamiatkowych-w-parszowie-i-w-swietej-katarzynie
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 Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię z bezpłatnym dostępem do Internetu.  
W czytelni odbywają się spotkania dla dorosłych i atrakcyjne zajęcia dla dzieci: lekcje biblioteczne, 
pasowanie na czytelników, a także gry, zabawy i konkursy.  

POMOC SPOŁECZNA  

Tabela 13. 

Dane 
 

Rok 2018 

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia 
 

593 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 500+ 1587 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 300+ 
 

2417 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia rodzinne 
 

1106 

Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy 
 

429 

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

19 

Liczba osób którym udzielono pomocy w formie usług 
opiekuńczych 

29 oraz 3 specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

Liczba rodzin objętych asystą rodzinną 
 

13 

Liczba osób bezdomnych, których miejscem przebywania 
jest gmina 

6 

Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych 4 świetlice, liczba uczestników -58 

Stopa bezrobocia Ogółem - 706 
Kobiety - 308 
Mężczyźni - 388 

Główne przyczyny udzielania świadczeń Ubóstwo- 180 
Bezrobocie- 178 
Długotrwała lub ciężka choroba- 
160 
Niepełnosprawność- 111 

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

122 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 

1) Podniesienie poziomu życia 
mieszkańców gminy, 
uniezależnienie ich od pomocy 
społecznej (m.in. podnoszenie 
standardów obsługi ludności w 
zakresie ochrony zdrowia, 
udzielanie pomocy, podnoszenie 
kompetencji pracowników, pomoc 
w tworzeniu i funkcjonowaniu  
organizacji pozarządowych oraz  
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ich wspieranie, bezpłatne porady 
prawne) 

2) Zminimalizowanie zagrożeń 
patologiami społecznymi, wsparcie 
rodzin w rozwiązywaniu 
problemów, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu ( m.in. 
Prowadzenie systematycznej 
profilaktycznej działalności w 
zakresie uzależnień w szczególności 
dla dzieci i młodzieży) 

3) Pomoc osobom starszym  
i niepełnosprawnym (m.in. 
działalność Klubu Seniora  – 24 
uczestników, rehabilitacja dla osób 
niepełnosprawnych- 14 osób, 
usługi opiekuńcze (29 środowisk) 
4) Rozwój dzieci i młodzieży, 
dobre warunki kształcenia (m.in. 
rozwój edukacji przedszkolnej, 
zajęć pozalekcyjnych, działalność 
świetlic szkolnych  
i środowiskowo-
socjoterapeutycznych, wspieranie 
działalności szkolnych klubów 
sportowych) 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Kolonia profilaktyczno-
wypoczynkowa dla 42 dzieci,  
- 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 oraz organizacja imprez 
kulturalno-artystycznych dla dzieci i 
młodzieży oraz dla osób dorosłych 
propagujących zdrowy styl życia, 
-Podejmowanie przez Komisję 
czynności zmierzających do 
orzekania wobec osób 
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uzależnionych obowiązku leczenia 
odwykowego- 48 wniosków. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Realizacja warsztatów 
profilaktycznych w 4 szkołach, za 
kwotę 3600,00 zł 

 
 
EDUKACJA  

W roku 2018 w gminie Bodzentyn funkcjonowały następujące jednostki oświatowe: 
 
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, w skład którego wchodzą: 
    - Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

    - Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 

2.  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi. 

3.  Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie. 

4.  Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej. 

5.  Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, w skład którego wchodzą: 

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

    - Publiczne Gimnazjum im. Oddziału AK ”Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, 

    - Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

6. Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie. 

7. Trzy punkty przedszkolne działające przy: 

    - Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 

    - Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie,  

    - Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. 

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, dla której organem prowadzącym jest Pani Beata 

Domańska-Kózka, 

   - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowe w Leśnej,  

9. Szkoła Podstawowa w Śniadce, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Śniadka.  

 
Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn wg SIO – spis 
„30 wrzesień 2017 r.”  i  „30 wrzesień 2018 r.” 
 
 
Tabela 14. Placówki wychowania przedszkolnego  
 

Lp.  Placówka Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2017/2018 

Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2018/2019  

1.  Samorządowe 
Przedszkole  
w Bodzentynie  

 
139 

 
121 

2.  Samorządowe Przedszkole  
we Wzdole 
Rządowym  

 
78 

 
77 

3. Punkt Przedszkolny   
w Szkole Podstawowej 

 
9 

 
12 
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im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi 

4. Punkt Przedszkolny  
w Szkole Podstawowej im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 
w Św. Katarzynie  

 
25 

 
25 

5. Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Woli Szczygiełkowej 

 
8 

 
13 

Ogółem 
 

259 248 

 
 
 
 
 
Tabela 15. Szkoły Podstawowe  
 

Lp. Placówka Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2018/2019 

1.  Szkoła Podstawowa im 
Antoniego Wacińskiego 
 w Bodzentynie 

 
306 

 
348 

 
2.  

Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego 
 w Psarach Starej Wsi 

 
62 

 
68 

3 Szkoła Podstawowa im. Poetów 
Doliny Wilkowskiej  
 w Św . Katarzynie 

 
96 

 
111 

4.  Szkoła Podstawowa                       
w Woli Szczygiełkowej  

 
28 

 
28 

5.  Szkoła Podstawowa im. 
Oddziału Armii Krajowej  
we Wzdole Rządowym  

 
187 

 
219 

Ogółem 679 774 

 
 
Tabela 16. Gimnazja 
 

Lp. Placówka Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2018/2019 

1.  Gimnazjum im. mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego” 
 w Bodzentynie 

 
167 

 
83 

2.  Publiczne Gimnazjum im. 
Oddziału Armii Krajowej 
„Wybranieccy we  Wzdole 
Rządowym 

 
45 

 
26 

Ogółem 212 109 
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Tabela 17. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych   
 

Lp. Placówka Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba uczniów 
 w roku szkolnym 

2018/2019 

 
1.  

Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi 

 
15 

 
14 

 
2.  

Szkoła Podstawowa im. Poetów 
Doliny Wilkowskiej  
w Św. Katarzynie 

 
21 

 
24 

3.  Szkoła Podstawowa  
 w Woli Szczygiełkowej  

 
7 

 
7 

Razem 
 

43 45 

 

 

WSPÓŁPRACA GMINY BODZENTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  

 

Gmina Bodzentyn realizując cele Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy 

Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018, udzielała im zarówno wsparcia finansowego, jak również 

pomocy pozafinansowej. 

Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał organizacji 

pozarządowych i klubów sportowych, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych 

społeczności. Z roku na rok zwiększa się ilość organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,  

o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, które składają oferty na 

realizację zadań publicznych. 

Dzięki współpracy z ww. podmiotami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych przez 

nich zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 

administracją publiczną, a organizacjami pożytku publicznego.  

Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło m.in. na: 

 zrealizowanie wartościowych i licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, co miało 

istotny wpływ na promocję gminy oraz kreowanie jej wizerunku w kraju; 

 zakupu rzeczy na potrzeby stowarzyszeń, m. in. elementy strojów ludowych, instrumentów 

muzycznych, a także sprzętu nagłośnieniowego i innych akcesoriów; 

 promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

 udział w zajęciach, zwodach sportowych młodych, zdolnych zawodników w wybranych 

dyscyplinach sportu; 

 zakup niezbędnego sprzętu sportowego; 
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 zmniejszenie zagrożenia uzależnienia i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez 

upowszechnianie kultury fizycznej, 

 pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Gminy Bodzentyn poprzez dostarczenie im 

produktów żywnościowych; 

 pomoc i aktywizacja osób w wieku emerytalnym; 

 aktywizacja osób niepełnosprawnych; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego w Gminie 

Bodzentyn. 

 

Ewaluacja realizacji programu wedle wskaźników ewaluacji z programu. 

 Liczba otwartych konkursów ofert – 1. 

 Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie – 27. 

 Liczba zawartych umów w otwartym konkursie ofert – 27, w tym: 

• Kultura fizyczna i sport – 10; 

• Kultura – 16; 

• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – 1. 

 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym: 8,  

w tym: 

• Pomoc społeczna - 3; 

• Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania 

   kultury fizycznej i sportu – 1; 

• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1; 

• Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 3. 

 Łączna liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego –35, w tym w formie: 

 powierzenia: 17;  

 wsparcia: 18. 

 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane/unieważnione itp.)-0. 

 Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki 

budżetowe – 5. 

 Liczba obszarów zadaniowych – 6. 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach 

zadaniowych: 

 Kultura fizyczna i sport – 210 000,00 zł; 

 Kultura –  80 000,00 zł; 

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

 Pomoc społeczna – 8 000,00 zł; 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 15 700,00 zł; 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 4 000,00 zł. 

 Liczba beneficjentów realizowanych zadań: ok. 6 840 osób. 

 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki 

budżetowe –35. 

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

podmioty na realizację zadań publicznych: 49 013,50 zł. 

 Wysokość budżetowych środków zaplanowanych na realizację Programu – 325 000,00 zł. 

Dodatkowe informacje: 

 Łączna kwota rozliczonych środków finansowych przez organizacje – 329 682,98 zł. 

 Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje – 5 518,59 zł. 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 998,43 zł. 

 Kwota umorzona z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 

1790 zł. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA  

Gospodarka odpadami  

 Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek 

zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska w Bodzentynie ustaliła, że najbardziej optymalną 

metodą naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłata naliczana  

od wielkości gospodarstwa domowego. 

 W 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn realizowana była uchwała  

Nr VIII/48/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z uchwałą 

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podział na gospodarstwa 

domowe przedstawiał się następująco: 

a) dla jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1 osobę 

- 12,00 zł jeśli odpady są segregowane 

- 24,00 zł jeśli odpady nie są segregowane 

b) dla małych gospodarstw domowych zamieszkałych przez 2 do 3 osób 

- 16,00 zł jeśli odpady są segregowane 

- 32,00 zł jeśli odpady nie są segregowane 

c) dla gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 i więcej osób 

- 20,00 zł jeśli odpady są segregowane 

- 40,00 zł jeśli odpady nie są segregowane 

 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn  

w 2018 roku objętych było 2775 nieruchomości i 9956 osób tam zamieszkujących. 

 Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób zbierania odpadów. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

tj.: koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.  

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Bodzentynie przy  

ul. Opatowskiej 26A i przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bodzentyn. 
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 W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie realizowane było przez firmę „ EKOM” 

Maciejczyk Sp. J z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29, która została wybrana w trybie 

przetargu  nieograniczonego. 

 

Azbest  

W roku 2016 Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę Nr XIII/91/2016 Rady 

Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ,,Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest na lata 2016-2032’’ dla Gminy Bodzentyn.   

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie bierze aktywny udział w realizacji jednego  

z najważniejszych zadań stojących przed administracją terytorialną, jakim jest likwidacja wyrobów 

niebezpiecznych, m.in. takich, które zawierają azbest. Wszystkie czynności podnajmowane w tym 

celu są zgodne z ww. programem.  

Realizując postanowienie ,, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 

2016-2032’’dla Gminy Bodzentyn” Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ogłosił w dniu 29.03.2018 r. 

zapytanie ofertowe do realizacji zadania polegającego na ,,Usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2018 r.” poprzez Transport i Utylizację lub Demontaż 

Transport i Utylizację. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 16.04.2018 r. została wybrana oferta 

Pana Tomasza Wejman prowadzącego działalność pn. Firma DELTA Tomasz Wejman  

ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola.                         

Wykonawca zrealizował zadanie polegające na Demontażu Transportu i Utylizację wyrobów 

azbestowych dla 7 właścicieli nieruchomości, koszt realizacji tego zadania wyniósł 5 039,83 zł. 

Transport i Utylizacja dla 102 właścicieli nieruchomości  wyniósł 61 871,73 zł. Całkowity koszt 

zadania wyniósł łącznie 66 911,56 zł. Na realizacje tych zadań przyznano dofinansowanie  

od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie  

29 211,57 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.  W związku z otrzymaną informacją  

o braku możliwości otrzymania dofinansowania  dla przedmiotowego zadania przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  tj. przyznania 30.00 % kosztów 

kwalifikowanych, Gmina Bodzentyn została zmuszona do zwiększenia wkładu własnego tj. 50,00%  

na realizacje w/w zadania.  

       Gmina Bodzentyn przekazała z własnych środków budżetu kwotę 37 699,99 zł na ww. 

realizacje zadania. Ilość zutylizowanego azbestu w tym naborze wyniosła 21 624,55 m2 (czyli 

237.870 ton). Dzięki konsekwencji w działaniu i cykliczności akcji promocyjno-informacyjnych, 

gmina osiąga wysoką skuteczność w jego realizacji.  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

Na początku 2018 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  
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 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 2018 r., znajdowało się 6 mieszkań, a na dzień  
31 grudnia 2018 r. liczba ta nie uległa zmianie. 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

Gmina Bodzentyn corocznie realizuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

i zapobieganiu bezdomności. W wyniku realizacji Programu na 2018 r. wykonano następujące 

zadania: 

 Psy odłowione  2018 rok – 28 sztuk do schroniska dla zwierząt – firma „BAROS” 

 Ograniczanie populacji zwierząt gospodarskich - Gabinet „Duże i małe zwierzęta” – Piotr 

Świderski: 

- sterylizacja - 50 suk  

- sterylizacja - 20 kotek  

- kastracja - 5 psów. 

 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE  

 Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań 

należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej.  

 Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta i Gminy 

Bodzentyn przy pomocy Urzędu realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2018 r.  

w sposób określony uchwałami. 

 W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy Rady przyjętym Uchwałą Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia  

30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r. Rada obradowała na 

16 sesjach, podejmując 123 uchwały. 

 Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z  zakresu budżetu gminy, 

gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą. 

 Podjęte przez Radę uchwały, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 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. 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uchwały zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 
 
 
Raport opracowano na podstawie danych przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/5889
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/5889

