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Szanowni Państwo,  
 

oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2019 rok”, który 

jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację naszej gminy.  

Gmina Bodzentyn jest naszym wspólnym domem, który razem budujemy, 

rozwijamy i o który powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać 

będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się w niej żyć. Na komfort naszego 

życia składa się wiele współgrających ze sobą czynników. Samorząd to nie 

urząd gminy, a mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia 

najlepszego poziomu usług publicznych, co staramy się robić. Efektem tej 

pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych 

dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych. 

Najważniejszym miernikiem jest przede wszystkim zadowolenie mieszkańców. 

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania raportu.  

Zachęcam osoby zainteresowane, a w szczególności mieszkańców Gminy,  

do lektury dokumentu. 

        Z wyrazami szacunku,    

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  

          /-/ Dariusz Skiba 
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WSTĘP 

 Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych  

o samorządzie, będących kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie 

Bodzentyn.  

 Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych.  

Nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych 

działań. Pokazane fakty przedstawione zostały w czytelny sposób, tak aby to 

czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport  

o stanie gminy to swego rozwoju sprawozdanie z pracy samorządu gminy 

Bodzentyn realizującego zadania, których suma składa się na jakość życia 

mieszkańców.  

 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 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. Siedzibą władz Gminy jest Miasto 

Bodzentyn.  

 Na koniec 2019 roku powierzchnia omawianego obszaru ogółem 

wynosiła 15 975 ha (w tym: Miasto Bodzentyn – 865ha, obszar wiejski – 15 110 

ha), a liczba ludności, według prowadzonego przez gminę rejestru 

mieszkańców, wynosiła 11 515 osób. Obszar wiejski stanowi 94,59% 

powierzchni gminy, natomiast 5,41% zajmuje Miasto Bodzentyn. Położenie 

gminy w powiecie przedstawiono na rysunku 1.  

 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 –  

                                                 
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. 
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z gminami Pawłów i Nowa Słupia. Obszar gminy obejmuje fragment 

centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór i wzniesieniem 

– Łysica (614m n.p.m.). Bodzentyn zlokalizowany jest na obszarze, który 

obejmuje Świętokrzyski Park Narodowy. Przebieg granic Gminy, dróg 

dojazdowych oraz rozmieszczenia atrakcji przedstawia rysunek 2.  

 

 

Rysunek 1. Położenie gminy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy administracyjnej Polski, administracja.mac.gov.pl 

 

WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Do jej 

kompetencji należy m.in. podejmowanie uchwał, w tym dotyczących statutu 

gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy, budżetu, a także wysokość 

podatków.  
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 Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja  

(w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. W Radzie Miejskiej 

w Bodzentynie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego  

i dwóch wiceprzewodniczących. 

 Podstawową formą pracy Rady są sesje. W okresie sprawozdawczym 

Rada Miejska w Bodzentynie odbyła 17 sesji, z czego jedna odbyta w dniu  

14 czerwca w budynku Gimnazjum w Bodzentynie była sesją wyjazdową  

o charakterze uroczystym - ustanowiono wówczas Jana Piwnika ps. „Ponury” 

oraz Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. "Nurt" Honorowym Obywatelem 

Miasta Bodzentyn. Rada Miejska w 2019 r. podjęła łącznie 142  uchwały.2 

 Rok 2019 r. to również nieoczekiwane zmiany w składzie Rady. W wyniku 

wygaśnięcia dwóch mandatów radnych, w okręgu wyborczym Nr 13  

w Świętej Katarzynie oraz okręgu wyborczym Nr 10 we Wzdole Rządowym 

odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.  

 Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz, wybierany na 5-letnią 

kadencję. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone 

przepisami prawa oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. Swoje zadania 

realizuje przy pomocy Urzędu.  Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie 

mieści się przy ul. Suchedniowskiej 3.  
 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 2019 roku Burmistrz Bodzentyna wydał 121 zarządzeń, a do Urzędu 

wpłynęło ok. 13 050 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 z burmistrzem czy pracownikami. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Informacja nt. realizacji uchwał za okres 0d 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. stanowi 

załącznik do niniejszego raportu.   
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu organizacyjnego3. 

 

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn wchodzą: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie. 

2. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 

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

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. 

5. Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie. 

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

 Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

 Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 

7. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 

8. Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 

9. Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 

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

                                                 
3 Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 marca 2020 roku  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn 
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 Szkoła Podstawowa  im.  Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole 

Rządowym,    

 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

 

FINANSE GMINY 

 

 Polityka finansowa gminy Bodzentyn realizowana była w oparciu  

o uchwałę budżetową Nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia  

27 grudnia 2018 r. Uchwała określała źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta była o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik  

do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. W trakcie roku plan 

budżetu był zmieniany 50 razy. 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 2 524 543,84 zł dotyczą 

zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, PIT oraz z tytułu dostaw  

i usług. 

 

Plan dochodów  - 59 027 744,70 zł  

Wykonanie   - 57 469 786,15 zł co stanowi 97,36 % planu:  

- bieżące   - 54 067 279,01 zł, 

- majątkowe - 3 402 507,14 zł 

Plan wydatków  - 59 012 138,70 zł  

Wykonanie   - 55 396 722,52 zł co stanowi 93,87 % planu: 

- bieżące   - 48 320 825,01 zł, 

- majątkowe - 7 075 897,51 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, ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym: 

- majątkowe na ogólną kwotę 5 054 162,88 zł, w tym: 

1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru 

Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą        2 328 884,19 zł 
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2. Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego 

 (e-Pracownie WŚ) w SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie 

w latach 2018-2019                        57 039,60 zł   

3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta 

Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w latach 

2015 – 2019            1 913 636,26 zł 

4. Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021             

                 19 684,21 zł 

5. Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego 

Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020        

               625 834,62 zł 

6. Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego  

z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2020   

               109 084,00 zł 

- bieżące na ogólną kwotę 540 760,55 zł, w tym: 

1. Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn w latach 

2018 – 2020              271 299,38 zł 

2. Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 

2019 – 2021                10 681,01 zł   

3. Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2022      

               100 182,38 zł 

4. Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa  

w Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021           96 359,45 zł 

5. Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych 

na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2019 62 238,33 zł 

 

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków własnych gminy ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej,  w tym: 

- majątkowe na ogólna kwotę 673 816,85 zł, w tym:  

I. Realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na ogólną kwotę 

393 411,30zł w tym: 

1. Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz  

z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020            5 100,00 zł 

2. Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW  

w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020 

                  27 810,00 zł 

3. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup  

i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 

– 2020                       41 700,00 zł   
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4. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji 

Bodzentyn w latach 2017 - 2023          311 751,30 zł 

5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn 

(przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021            7 050,00 zł 

II. Realizowane przez Gminę na ogólną kwotę 280 405,55 zł, w tym: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze 

powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - Podmieście w latach 

2017 – 2019                   60 393,00 zł 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc. Psary Stara Wieś  

w latach 2018-2019              56 580,00 zł            

3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej 

wraz z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 

2019-2021                  6 150,00 zł 

4. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022         

                            50 000,00 zł 

5. Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 

2018- 2020                15 814,05 zł 

6. Wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

i prognozą skutków finansowych w latach 2018 – 2019         14 700,00 zł 

7. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "e-sesja" w latach 2018 – 

2019                 36 678,50 zł 

8. Opracowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wod.- kan.  

na terenie Gminy Bodzentyn - Kanalizacja Psary Stara Wieś w latach 

2017 - 2019                    

                   5 412,00 zł 

9. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta  

i gminy Bodzentyn wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 

dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2019 

                                        9 218,00 zł 

10. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa w latach 2019-2020    

                 14 900,00 zł 

11. Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020  

                   5 120,00 zł 

12. Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół - Parcele latach 2019-

2020                    5 440,00 zł 
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- bieżące na ogólną kwotę 1 423 062,24 zł, w tym: 

1. Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, gmina 

Bodzentyn w latach 2019-2020 w ramach środków Funduszu Dróg 

Samorządowych                 5 867,10 zł 

2. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 

roku życia na lata 2017 – 2020               8 497,60 zł 

3. Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków    1 408 697,54 zł
       

 Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku budżetowego była 

zmieniana 16 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 2019 roku wynosił 

23 113 590,09 zł 

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

 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.  
 Idea Budżetu Obywatelskiego stanowi narzędzie do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. Proces, w którym powierza się mieszkańcom 

prawo bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części środków 

budżetu miasta, pozwala na aktywizację i integrację środowisk lokalnych oraz 

wpływa na pogłębianie zaangażowania mieszkańców w kreowanie 

wizerunku miasta.  

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 

 W  ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. wybrano projekt pn. 

„BODZENTYN-DZIECIOM. Doposażenie i remont Samorządowego Przedszkola 

w Bodzentynie” – kwota projektu: 86 072,58 zł  Projekt otrzymał 178 ważnych 

głosów. W ramach budżetu obywatelskiego pn. Doposażenie i remont 

Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie zakupiono m.in.: 

 

1. Drukarkę za kwotę 1599,00 zł.  

2. Wyposażono kuchnię, zakupiono piec konwekcyjny i zmywarkę za 

kwotę 23 517,60 zł. 
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3. Zakupiono zabawki dla dzieci i wyposażono sale w meblościanki za 

kwotę 30 017,47 zł. 

4. Zakupiono stoliki i krzesełka dla dzieci za kwotę 10 700,80 zł. 

5. Pomalowano łazienkę i korytarz przedszkolny, dwie sale lekcyjne, hol, 

wiatrołap, gabinet logopedy, świetlica, stołówka, 6 łazienek za kwotę 

30 000,00 zł.  

Budżet obywatelski 2019 r. zrealizowano za łączną kwotę 95 834,87 zł.  

 

 W budżecie Gminy Bodzentyn na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 

Bodzentynie Nr IX/75/2018 z dnia 25.09.2018 r., na realizację Budżetu 

Obywatelskiego w 2019 r. pierwotnie przewidziano kwotę 86 072, 66 zł 

Powstałą różnicę sfinansowano z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Bodzentynie.  

 

 

 

Rysunek 3.  Budżet Obywatelski 2019 r. w liczbach.  

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne      

 

 

 

 

86 072,66  
• Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2019 (w zł)

4

• Liczba wniosków poddanych głosowaniu 

442

• Liczba ważnie oddanych głosów

1

• Liczba zadań wybranych do realizacji 
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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, dokumentacja projektowa, oczyszczanie ścieków czy 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych.  

 

W 2019 r. w gminie Bodzentyn zrealizowano następujące inwestycje:  

 

 Inwestycje dotyczące przebudowy i remontów dróg gminnych tj.: 
 

1) Remont oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Śniadka 

Druga, Śniadka Trzecia i Śniadka Parcele. W ramach inwestycji wykonano 

następujące zadania: 

 

Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele – Śniadka Trzecia, numer działki  

119, od 0+000, do  1+200.  

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł  465 388,46 zł brutto,  

w tym dofinansowanie w kwocie – 372 310,00 zł (stanowiące 80% wartości 

zadania), a także środki własne jednostki samorządu terytorialnego  w kwocie 

-  93 078,46 zł co stanowi 20%.  

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 

zgodnie z udzieloną promesą MSWiA DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia  

20 lutego 2019 roku  zmieniona nazwa zadania pismem z dnia 13 sierpnia 

2019r. dot. podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

i przyznaniem dofinansowania w 2019 r., realizowanego z udziałem środków 

publicznych w ramach umowy dotacji Nr IR.III.6355.2.2.1.2019 z dnia 

16.09.2019 r. 

 

Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0+000 do 

0+210. 

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł  65 969,82 zł brutto,  

w tym dofinansowanie w kwocie – 52 775,00 zł (stanowiące 80% wartości 

kosztów zadania), a także środki własne jednostki samorządu terytorialnego  

w kwocie  - 13 194,82 zł co stanowi 20%.  
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Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 

zgodnie z udzieloną promesą MSWiA DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia 20 

lutego 2019 roku zmieniona nazwa zadania pismem z dnia 13 sierpnia 2019 

roku dot. podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

i przyznaniem dofinansowania w 2019 r. realizowanego z udziałem środków 

publicznych w ramach umowy dotacji Nr IR.III.6355.2.2.2.2019 z dnia 

16.09.2019 r. 

 

Przebudowa drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 87, od 0+000 do 0+190 

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł  59 686,98 zł brutto  

w tym dofinansowanie w kwocie - 47 749,00 zł (stanowiące 80% wartości 

kosztów zadania), a także środki własne jednostki samorządu terytorialnego  

w kwocie –11 937,98 zł co stanowi 20%.  

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 

zgodnie z udzieloną promesą MSWiA DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia 13 

marca 2019 roku zmieniona nazwa zadania pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

dot. podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przyznaniem 

dofinansowania w 2019 r. realizowanego z udziałem środków publicznych  

w ramach umowy dotacji Nr IR.III.6355.2.2.4.2019 z dnia 16.09.2019 r. 

 

Remont drogi gminnej nr 311011T Śniadka Druga-Śniadka Trzecia od km 0+490 

do km 0+500 wraz z odwodnieniem od km 0+490 do km 0+570 

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł 203 567,21 zł brutto,  

w tym dofinansowanie w kwocie - 162 853,00 zł (stanowiące 80% wartości 

kosztów zadania), a także środki własne jednostki samorządu terytorialnego  

w kwocie – 40 714,21 zł co stanowi 20%. 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, 

zgodnie z udzieloną promesą MSWiA DOLiZK-III-7741-11-5/2019 z dnia   

13 marca 2019 roku dot. podziału środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych i przyznaniem dofinansowania w 2019 r. realizowanego  

z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacji  

Nr IR.III.6355.2.2.3.2019 z dnia 16.09.2019r. 

2) Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 52 m w msc. Śniadka. 

Wartość zadania wyniosła 11 920,48 zł brutto. 

3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w msc. Podgórze. 

Wartość zadania wyniosła 29 981,25 zł brutto.  

4) Remont dróg gminnych nr 311003T i nr 311031T w miejscowości Siekierno, 

gm. Bodzentyn. Wartość zadania wyniosła 458 527,03 zł Zadanie to jest 
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dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 

275.356,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji). 

 

 Inwestycje dotyczące budowy, modernizacji oświetlenia ulicznego: 
 

1) Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23 KV oświetlenia 

drogowego w msc. Wzdół Parcele. Wartość zadania wyniosła 

34 580,00zł w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego.  

2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bodzentynie.  

Wartość zadania wynosiła  9 212,70  zł brutto. 

3) Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Celiny - Dąbrowa. Wartość 

zadania wynosiła 40 000,00 zł brutto, w tym środki pochodzące  

z funduszu sołeckiego.  

4) Budowa oświetlenia ulicznego Wilków ul. Łysogórska. Wartość zadania 

wynosiła 35 000,00 zł brutto, w tym środki z funduszu sołeckiego. 

5) Budowa oświetlenia ulicznego Orzechówka (droga gminna). Wartość 

zadania wynosiła 19 300,00 zł brutto, w tym środki pochodzące  

z funduszu sołeckiego. 

6) Budowa oświetlenia drogi powiatowej Leśna Stara Wieś- Siekierno  

w Bodzentynie. Wartość zadania wynosiła 33 373,17 zł brutto,  w tym 

uwzględniono środki pochodzące z funduszu sołeckiego.  

7) Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa. Wartość 

zamówienia wynosiła 14 900,00 zł brutto,  w tym uwzględniono środki 

pochodzące z funduszu sołeckiego.  

 

 Inwestycje w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych: 
 

1) Budowa wodociągu na odcinku ujęcie wody ul. Suchedniowska- Leśna 

etap II. Wartość inwestycji: 101 007,60 zł brutto (w tym roboty dodatkowe). 

2) W 2019 r. zakończono zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – budowa, przebudowa  

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Święta Katarzyna”. Wartość robót 

budowlanych to 6.339.854,12 zł, zaś całego projektu 6.438.804,62 zł (w tym: 

dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski i promocja). Projekt 

dofinansowany ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w wysokości 

4.109.180,11zł  

W 2019 r. wykonano następujące dokumentacje projektowe: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze 

powiatowej nr 0582 T w miejscowości Siekierno-Podmieście, gmina Bodzentyn. 
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Wartość zadania wyniosła 60 393,00 zł brutto. Dokumentację projektową 

przekazano Powiatowi Kieleckiemu  jako pomoc rzeczową. 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej 0587 T  w miejscowości Psary Stara Wieś, gm. Bodzentyn. Wartość 

zadania wyniosła 7 468,56 zł Dokumentację projektową przekazano 

Powiatowi Kieleckiemu  jako pomoc rzeczową. 

3) Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa zatoki autobusowej 

 z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna oraz 

budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów 

na dł. ok. 330 mb. Łączna wartość dokumentacji wynosi 29 520,00 zł brutto. 

Dokumentację projektową przekazano jako pomoc rzeczową dla 

Województwa Świętokrzyskiego. 

4) Wykonanie koncepcji przebudowy ulic Wrzosowej, Leśnej, oraz stara Wieś  

w msc. Wilków wraz z odwodnieniem. Wartość zadania wyniosła 6 150,00 zł  

5) Wykonanie koncepcji budowy boiska przy parkingu w msc. Święta 

Katarzyna. Wartość zadania wyniosła 3 936,00 zł  

 

W 2019 roku rozpoczęła się realizacja następujących inwestycji: 
 

1) Budowa ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752. Wartość robót 

budowlanych wynosi  3 776 560,39 zł brutto,  

2) Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania 

terenu w msc. Święta Katarzyna. Wartość robót budowlanych wynosi 

575 996,70 zł brutto,   

Zadania te są elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego 

przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę 

ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze 

środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 3 654 708,95 zł 

   

W 2019 roku rozpoczęto i kontynuowano wykonanie dokumentacji 

projektowych następujących inwestycji: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej  

w miejscowości Wilków – Święta Katarzyna oraz wykonanie projektu ścieżki 

rowerowej Wilków-Ciekoty. Wartość dokumentacji wynosi 189 420,00 zł (koszty 

dokumentacji na dzień 31.12.2019r.) Dokumentację projektową po 

zakończeniu przekaże się jako pomoc rzeczową Powiatowi Kieleckiemu. 

2) Opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

budowy ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej, przebudowy 4 stawów 

biskupich na działkach nr 688/8, 689/3,2932/25,3029/3 oraz budowy 
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amfiteatru/muszli koncertowej na działce nr 688/4. Wartość dokumentacji 

zgodnie z umową wynosi 180 000,000 zł brutto.  

3) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej infrastruktury 

drogowej w ramach projektu – Rewitalizacja miasta Bodzentyn (obejmująca 

przebudowę ul. Langiewicza, ul. Kościelnej, budowę parkingu przy  

ul. Kościelnej, budowę chodnika przy ul. Wolności, przebudowę małej 

targowicy). Wartość zadania wynosi 198 128,50 zł brutto (wraz z wartością 

dodatkowych usług) 

4) Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Straży Pożarnej  

w Bodzentynie. Wartość zadania wynosi 10 931,06 zł brutto. 

5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc 

parkingowych związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw  przy 

ulicy Straży Pożarnej na dz. nr 1838/2 i 1839 w Bodzentynie. Wartość zadania 

wynosi  7 925,20 zł brutto. 

6) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w msc.  

Św. Katarzyna (Wzorki ). Wartość zadania wynosi 46 740,00 zł brutto. 

7) Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Bodzentyn w msc. Wzdół Parcele i Siekierno. Wartość zadania zgodnie 

z umową wynosi 13 200,00 zł 

8) Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci wodociągowej 

 i kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. do budynków, 

 w granicy pasa drogowego na ul. Piłsudskiego w Bodzentynie. Wartość 

zadania wynosi 25 953,00 zł brutto. 

9) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi woj.  

nr 752 w rejonie zajazdu narciarskiego. Wartość zadania wynosi 7 380,00 zł 

10) Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi. Wartość zadania wynosi 

39 000,00 zł 

 

Dokumentacja ujęta pod pozycjami 2,3,4 jest elementem projektu pn. 

„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, który został wybrany do 

dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Wartość przyznanego 

dofinansowania wg pre-umowy to 4.266.632,16 zł. 

 

W 2019 r. wykonano zadania związane z budową i modernizacją świetlic 

wiejskich tj.: 

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Siekierno. Wartość całości 

zadania wyniosła 33 922,50 zł brutto (kwota zawiera koszty wykonania 
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kosztorysu inwestorskiego).  W tym uwzględniono środki z funduszu 

sołeckiego. 

 Budowa świetlicy w Woli Szczygiełkowej do poziomu 0. Wartość całości 

zadania wyniosła 52.275,00zł brutto. W tym uwzględniono środki  

z funduszu sołeckiego. 

 Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa Górna – do poziomu 0. 

Wartość całości zadania wyniosła 28 080,00 zł W tym uwzględniono 

środki z funduszu sołeckiego. 

 Wykonywano ponadto prace remontowe na placu szkolnym przy SP  

w Psarach Starej Wsi. Wartość całości zadania wyniosła 29 476, 39 zł brutto.  

W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego oraz remont budynku 

przedszkola we Wzdole Rządowym. Wartość zadania wyniosła 79.140,00 zł 

brutto. W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz 

Gmina Bodzentyn od maja 2019 roku realizuje projekt pn. „Klub Seniora dla 

mieszkańców gminy Bodzentyn”. Środki wspólnotowe i budżet państwa dla 

w/w projektu wynoszą 694 508,00 zł, projekt ogółem to kwota 750 938,00 zł, w 

tym: (wkład własny nierzeczowy) 54 000,00 zł oraz środki prywatne 2 430,00 zł 

W 2019 r. na zakup doposażenia w tym zakupy sprzętów rehabilitacyjnych 

wydano kwotę 43 456,64 zł (100 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego). 

 W 2019 r. zakończył się projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej 

wyposażenie w celu tworzenia nowego zaplecza kulturalnego w gminie 

Bodzentyn”, którego beneficjentem było  Stowarzyszenie "Miejska Góra" na 

rzecz rozwoju Celin i Podgórza. Całkowita wartość projektu 521.107,62 zł,  

w tym dofinansowanie w ramach PROW 259.154,00 zł Na realizację w/w 

projektu Gmina udzieliła Stowarzyszeniu 2 pożyczek na kwotę łączną 

521.107,62 zł, z czego 261.953,62 zł zostało umorzone przez Gminę, zaś 

259.154,00 zł Stowarzyszenie zwróciło Gminie po otrzymaniu refundacji 

środków unijnych. 

 W 2019 r. dzięki dofinansowaniu w kwocie 64 000 zł pozyskanemu z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano renowacji 

cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w 

Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej. Działania realizowane dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu polegały na: odtworzeniu pierwotnego 

rozplanowania elementów cmentarza, konserwacji  54 żeliwnych krzyży 

nagrobnych, pracach remontowych przy ogrodzeniu cmentarza, 

uporządkowaniu zieleni, zakupie tablicy pamiątkowej, wykonaniu tablicy 

informacyjnej.  
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 W 2019 r. kontynuowano realizację projektu pn. „Kompleksowy rozwój 

szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”. Zakupiono doposażenie dla 

partnera projektu tj. NSP w Leśnej za kwotę 12 012, 51 zł  

 W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Gmina otrzymała dotację w wysokości 

28 000, 00 zł dla : 

1) Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi  

 w kwocie 14 000,00 zł, 

2) Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie      

 w kwocie 14 000,00 zł  

Wkład własny 7 000,00 zł tj. po 3 500, 00 zł dla każdej jednostki.  

Ogółem zakupiono 6 monitorów o wartości 35 000,00 zł 

 W sierpniu 2019 r. zakończył się projekt „e-pracownie”, w ramach 

którego doposażono w komputery Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie. 

Projekt zrealizowany był w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. 

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie Gminy to 58.978,00 zł,  

w tym dofinansowanie z RPOWŚ 44.233,50 zł 

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” w 2019 r. 

kontynuowano prace przy przebudowie Centrum Kultury przy Rynku Górnym. 

Kwota wkładu własnego  sfinansowanego z budżetu gminy w 2019 r. wyniosła 

625 834, 62 zł brutto. 

Również wspólnie ze Związkiem Gór Świętokrzyskich Gmina Bodzentyn 

realizuje projekt pn. „Śladami Kultury Benedyktyńskiej” dofinansowany ze 

środków RPO WŚ na lata 2014-2020. Łączna kwota wydatków w ramach 

zadania nr I tj. „Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego z Ruinami Pałacu 

Biskupów Krakowskich” wynosi 7 929 810 zł (w tym 6 343 848,00 zł 

dofinansowania ze środków unii europejskiej). W 2019 r. w ramach w/w 

zadania wydatkowano kwotę 109 084, 00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

badań archeologicznych.  

   

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 
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sołeckiego, musi służyć poprawie życia mieszkańców oraz należeć do zadań 

własnych gminy.   

 W roku 2019 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 2019r.  

 

Tabela 1.  Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. 

 

SOŁECTWO ZADANIE 

PRZEZNACZON

O W FUNDUSZU 

SOŁECKIM 

WYDANO  

Z FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

CAŁOŚĆ 

INWESTYCJI 

(łącznie  

ze środkami  

z budżetu gminy) 

1 2 3 4 5 

Ściegnia 
Remont drogi w 

miejscowości Ściegnia 
15.236,89 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Wiącka 
Zakup wiaty 

przystankowej 
5.000,00 zł 4858,5 zł 4858,5 zł 

Wiącka 

Monitoring i 

oświetlenie placu 

świetlicy 

6.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 

Wiącka 
Koszenie trawy – plac 

zabaw Wiącka 
3.000,00 zł 3.000,00  zł 3.000,00 zł 

Wiącka 
Dokończenie drogi 

Hucisko - Kapkazy 
15.973,58 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Wilków 
Oświetlenie ul. 

Łysogórskiej 
20.000,00 zł 20.000,00 zł 

34.999,99 zł 

(łączone ze 

Świętą Katarzyną) 

Wilków 
Wykonanie planu 

drogi na działce 561 
18.477,00 zł 6.150,00 zł 6.150,00 zł 

Podgórze 
Modernizacja dróg w 

sołectwie Podgórze 
16.429,68 zł 16.429,68 zł 16.429,68 zł 

Psary Podłazy 

Prace remontowe i 

materiały budowlane 

– świetlica wiejska 

17.045,31 zł 17.038,5 zł 17.038,5 zł 

Podmielowiec 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Siekiernie 
17.199,22 zł 17.199,22 zł 

33 tys. zł 

(łączone z 

Siekiernem) 

Wzdół 

Rządowy 

Remont Przedszkola 

we Wzdole 
29.088,61 zł 29.088,61 zł 

79.140 zł 

(łączone ze 

Wzdołem 

Kolonia) 

Wzdół Kolonia 
Remont Przedszkola 

we Wzdole 
20.777,58 zł 20.777,58 zł 

79.140 zł 

(łączone ze 

Wzdołem 

Rządowym) 

Hucisko 
Zakup działki pod plac 

zabaw 
15.814,05 zł 15.814,05 zł 15.814,05 zł 
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Śniadka 
Przebudowa dróg 

gminnych w sołectwie 
25.741,11 zł 11.920,48 zł 11.920,48 zł 

Wola Szczyg. 
Budowa świetlicy 

wiejskiej 
30.897,03 zł 30.897,03 zł 52.275,00 zł 

Siekierno 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Siekiernie 
12.600,00 zł 12.600,00 zł 

33.000,00. zł 

(łączone z 

Podmielowcem) 

Siekierno 
Wykonanie projektu 

oświetlenia 
6.400,00zł 5.120,00 zł 5.120,00 zł 

Siekierno 
Koszenie wokół 

świetlicy 
1.084,99 zł 1.084,99 zł 1.084,99 zł 

Wzdół Parcele 
Projekt i wykonanie 

oświetlenia 
14.967,55 zł 13.607,55 zł 34.580 zł + 5.440 zł 

Kamieniec 
Czyszczenie rowów i 

utrzymanie dróg 
16.044,91 zł 15.694,8 zł 15.694,80 zł 

Psary Kąty 
Wykonanie placu 

zabaw 
19.856,14 zł 16.728 zł 16.728,00 zł 

Psary Kąty 

Zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły w 

Psarach 

5.000,00 zł 4.197,00 zł 

29.476,39 zł 

(łączone z 

Psarami Starą 

Wsią) 

Psary Stara 

Wieś 

Zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły w 

Psarach 

25.279,39 zł 25.279,39 zł 

29.476,39 zł 

(łączone z 

Psarami Kątami) 

Dąbrowa 

Górna 

Budowa świetlicy 

wiejskiej 
23.317,06 zł 23.317,06 zł 28.080,00 zł 

Dąbrowa 

Dolna 

Budowa oświetlenia 

Dąbrowa - Celiny 
19.161,55 zł 19.161,55 zł 

39.999,99 zł 

(łączone  

z Celinami) 

Celiny 
Budowa oświetlenia 

Dąbrowa - Celiny 
19.007,64 zł 19.007,64 zł 

39.999,99 zł 

(łączone z 

Dąbrową Dolną) 

Święta 

Katarzyna 

Wykonanie koncepcji 

budowy boiska 
3.950,00 zł 3.936,00 zł 3.936,00 zł 

Święta 

Katarzyna 

Doposażenie bawialni 

w szkole podst. 
2.295,33 zł 2.292,5 zł 2.292,50 zł 

Święta 

Katarzyna 

Wykonanie oświetlenia 

Wilków - Łysogórska 
15.000,00 zł 14.999,99 zł 

34.999,99 zł 

(łączone z 

Wilkowem) 

Święta 

Katarzyna 

Wykonanie oświetlenia 

- Grabowa 
15.000,00 zł 14.900,00 zł 14.900,00 zł 

Orzechówka Oświetlenie uliczne 14.582,78 zł 14.582,78 zł 19.300,00 zł 

Leśna Oświetlenie uliczne 36.784,01 zł 33.373,17 zł 33.373,17 zł 

Sieradowice 
Monitoring i 

oświetlenie placu 
5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

Sieradowice 
Położenie płytek na 

tarasie świetlicy 
7.000,00. zł 7.000,00 zł 8.000,01 zł 

Sieradowice 
Fotowoltaika na 

świetlicy 
17.050,14 zł 17.050,14 zł 23 .000,00 zł 

SUMA 468.106, 21 zł  
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ZDROWIE  

 

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bodzentynie za rok 2019 

Na terenie gminy w 2019 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 

- 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 2019 roku 

świadczył usługi medyczne w zakresie POZ dla 9 258 osób zadeklarowanych 

do naszego Zakładu z terenu Gminy Bodzentyn jak również z gmin 

ościennych. 

Tabela 2. Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych POZ: 

Ośrodek Zdrowia Bodzentyn 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 

w tym 

porady 

domowe 

Poradnia Porady ogółem 1 20711 219 
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podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 

1) 

dzieciom i młodzieży w wieku 

do 18 lat 

2 
2400 1 

osobom w  wieku 65 lat i 

więcej 

3 

8279 194 

kobietom 4 1028 90 

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 10433 175 

Z liczby 

ogółem 

(wiersz 

1) 

dzieciom i młodzieży w wieku 

do 18 lat 

2 
748 1 

osobom w  wieku 65 lat  

i więcej 

3 
3834 90 

kobietom 4 
5927 153 

w tym kobietom w ciąży  

w zakresie opieki 

profilaktycznej 

5 0  

 

Ośrodek Zdrowia Święta Katarzyna 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 

w tym 

porady 

domowe 

Poradnia 

podstawowej 

opieki 

zdrowotnej 

Porady ogółem 1 6923 34 

Z liczby 

ogółem 

dzieciom i młodzieży w 

wieku do 18 lat 

2 

1697 0 
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(wiersz 1) osobom w  wieku 65 lat i 

więcej 

3 
1896 31 

kobietom 4 3923 14 

w tym kobietom w ciąży 

w zakresie opieki 

profilaktycznej 

5 -  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w 2019 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 3. 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 3769 10 734 2953 

Neurologiczna 1 2069 7 627 1253 

Ginekologiczno-

położnicza 
1 1700 3 107 1700 
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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 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 

w Ośrodku Zdrowia  w Świętej Katarzynie przebadano 117 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 39 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 
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W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 

w Ośrodku Zdrowia  w Świętej Katarzynie przebadano 0 osób w zakresie 

realizacji projektu. 

4. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”. 

Ilość przebadanych pacjentów 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 

przebadano  

5 osób w zakresie realizacji projektu. 

5. „Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 

roku życia na lata 2017-2020”. 8 806,00 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 2019 r.  dokonano 238 szczepień osób w zakresie realizacji projektu w 

tym: 

- w Ośrodku Zdrowia  w Świętej Katarzynie zaszczepiono 50 osób, 

- w Ośrodku Zdrowia  w Starej Wsi zaszczepiono 38 osób, 

- w Ośrodku Zdrowia  w Bodzentynie zaszczepiono 150 osób. 

Zrealizowane inwestycje 

W roku 2019 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje: 

1. Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia  w Starej Wsi. Ze względu na 

nieodpowiedni stan techniczny konieczne jest dokończenie remontu 

pozostałych pomieszczeń ośrodka, nieobjętych projektem pn. "Poprawa 

jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury  

i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”, który został 

zrealizowany w ramach umowy 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. Pozwoli 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 58 548,00 zł. Okres realizacji 

18.02.2019r. – 15.03.2019 r. 

2. Remonty pozostałe. Wystąpiła konieczność remontu pomieszczeń kotłowni 

oraz poprawy instalacji wod-kan. i grzewczej we wszystkich budynkach 
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ośrodków zdrowia. Konieczne jest również utrzymywanie wszystkich 

pomieszczeń ośrodków zdrowia w należytym stanie technicznym ze 

względu na wymogi sanitarne. W skład remontów wchodzą m.in.:  

- Wykonanie remontu instalacji grzewczej w kotłowni w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Starej Wsi i Bodzentynie; 

- Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy  

ul. Ogrodowej 2 w Bodzentynie; 

- Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy Ośrodku Zdrowia   

w Bodzentynie (wymiana zaworu hydrantowego szt. 1, wymiana 

głowicy zaworu szt. 1, wykonanie kinety w studzience kanalizacyjnej, 

demontaż ściany z płyty GK (pomieszczenia fizjoterapii), demontaż 

odcinka kanalizacji żeliwnej (pomieszczenia fizjoterapii), montaż rur PCV 

fi 160 i fi 110 (pomieszczenia fizjoterapii), montaż zabudowy ściany płytą 

GK, szpachlowanie i malowanie (pomieszczenia fizjoterapii), montaż 

trójnika zimnej wody użytkowej przy umywalce (pomieszczenia 

fizjoterapii),  

- Naprawa instalacji kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia  w Św. Katarzynie; 

- Montaż rolet przeciwsłonecznych we wszystkich ośrodkach zdrowia; 

- Montaż podgrzewaczy wody i wymiana armatury w Ośrodku Zdrowia   

w Bodzentynie; 

- Wykonanie oznakowania miejsc postojowych przy ośrodkach zdrowia 

SPZOZ w Bodzentynie, 

- Remont gabinetu lekarskiego w Ośrodku Zdrowia  w Bodzentynie, 

- Adaptacja pomieszczenia na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia   

w Starej Wsi, 

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, szpachlowanie ścian, malowanie 

ścian, montaż drążków ze stali nierdzewnej do przesuwania zasłon w 

Ośrodku Zdrowia  w Świętej Katarzynie, 

- montaż drążków ze stali nierdzewnej do przesuwania zasłon w Ośrodku 

Zdrowia  w Starej Wsi, 

- Remont schodów wejściowych przy Ośrodku Zdrowia  w Świętej 

Katarzynie. 

Całkowita łączna wartość zadań wyniosła 51 367,70 zł. Okres realizacji 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

3. Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Zaistniała konieczność 

zakupu wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłynie to na poprawę 

efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę 

warunków pracy personelu medycznego. Zakupiono i zamontowano m.in.: 
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- stół do przewijania dla niemowląt oraz krzesła do pracy przy stole 

rehabilitacyjnym i aparacie USG, 

- chłodziarka farmaceutyczna,  

- klimatyzator kasetonowy LG: jednostka wewnętrzna CT24R.NP0, 

jednostka zewnętrzna UU24WR.U40, panel maskujący  

PT-MCHW0.ENCXLEU. 

Całkowita łączna wartość zadania wyniosła 19 571,38 zł. Okres realizacji 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

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 2019, 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 01.03.2019 r. do 30.11.2019 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, 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, biegu 

przełajowym dziewcząt, zapasach. Ponadto w tym roku jedna zawodniczka 

została powołana do kadry narodowej w piłce nożnej i jeden zawodnik został 

powołany do kadry narodowej w piłce siatkowej. 

Działalność Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie  

 

 Jednostką organizacyjną Gminy Bodzentyn odpowiedzialną  

za organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej jest Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury i Turystyki (MGCKiT). Do jego zadań należy współpraca  
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z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 

kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami 

władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. 

W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia:  

 obchody "156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego,  

 „Murem za Owsiakiem”,  

 „Spotkanie noworoczne”,  

 III Dyktando Gwarowe,  

 Dzień Kobiet,  

 Szkolenie dla przewodników terenowych,  

 II Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci 

w zapasach w stylu wolnym”, 

 IV Maratonu Pieszego Przedwiośnie 75 km”,  

 Szkolenie dla członków Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w zakresie prawidłowego żywienia,  

 Gminne obchody święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

  wydarzenie „W mej pamięci….”,„ 

 Gramy dla Bożej Mamy” z okazji Dnia Matki,  

 Uroczystość upamiętniającą 75. Rocznicę Pacyfikacji Bodzentyna,  

 Dzień Dziecka,  

 Festyn rodzinny w Siekiernie,  

 Pacyfikacja miejscowości Psary Podlesie,  

 „Prezentacja umiejętności muzycznych”,  

 I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych”,  

 Festyn rodzinny pn. „W Zdrowym Stylu”,  

 „XXXVI Dni Bodzentyna”,  

 Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,  

 VII Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka” w Wilkowie, „Senior na drodze. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie”,  

 „Dożynki Gminne”,  

 XXII Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne. Warsztaty 

Metodologiczne i Konferencja Naukowa pn. „Witalne wartości 

współczesnego człowieka”,  

 „Narodowy Dzień Czytania”,  

 „Inicjatywa” festyn pn. „Świętokrzyskie zabawy ludowe”,  

 „Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym”,  

 spotkanie autorskie z twórcami filmu „Niezłomni pod drutami 

Auschwitz”,  

 „V Święto Pieczonego Ziemniaka”,  
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 „Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych”,  

 „Dzień Rodzinny w Psarach”,   

 finał biegów – Ultra Maraton 4 Pory Roku edycja Jesień i Cross Run 

Grand Prix Gór Świętokrzyskich,  

 „Turystyka nie tylko dla przewodnika”,  

 „IV Przegląd Pieśni Patriotycznych”, „Święta Niepodległości”, 

„Cecyliada - 2019”,  

 Andrzejki dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz impreza integracyjna,  

 I Charytatywny Bieg Mikołajkowy,  

 „XXIV VERTINIANA”,  

 „Wspólne ubieranie choinki” w Bodzentynie”. 

 

Wydarzenia w liczbach: 

 seanse filmowe  - 1, 

 wystawy – 1, 

 festiwale – 1,  

 przeglądy artystyczne  -1, 

 koncerty – 4, 

 spotkania – 2, 

 imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 2, 

 konkursy – 2, 

 pokazy teatralne -1, 

 konferencje - 2, 

 warsztaty - 2. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 4200 mieszkańców.  

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 161 572,41 zł 

 Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują m.in. następujące grupy 

artystyczne: 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  

 formacja taneczna,  

 9 zespołów ludowych,  

 chór, 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

Działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot  

w Bodzentynie za 2019 r. 

 

 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 



 

__________________________________________________________________________________________ 

                

           Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2019 rok  

  Strona 31 z 58 

  

dzieci, literaturę popularno - naukową, wydawnictwa informacyjne z różnych 

dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu.  

 Liczba woluminów w bibliotece na 1000 mieszkańców     -  1916,2 

 Liczba wypożyczeń w bibliotece na 1000 mieszkańców   -  1435,4 

 Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę  -  44. 

 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.  

 

OŚWIATA 

 
 W roku 2019 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 Świętej 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 działające do 31 sierpnia 2019 r., 

 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

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

do 31 sierpnia 2019 r. 

7. 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. 

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, dla której organem 

prowadzącym jest Pani Beata Domańska-Kózka, 

 Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej  

w Leśnej, 
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9. 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 2018 r.”  i  „30 wrzesień 2019 r.” 

 

Tabela 4. Placówki wychowania przedszkolnego  
 

L.p. Placówka 

Liczba dzieci  

w roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba dzieci w roku 

szkolnym 2019/2020 

1 2 3 4 

1. 
Samorządowe Przedszkole  

w Bodzentynie  121 114 

2. 
Samorządowe Przedszkole  

we Wzdole Rządowym  
77 85 

3. 

Punkt Przedszkolny   

w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego 

w Psarach Starej Wsi 

12 16 

4. 

Punkt Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej im. 

Poetów Doliny Wilkowskiej 

w Świętej Katarzynie  

25 23 

5. 

Punkt Przedszkolny 

w Szkole Podstawowej 

w Woli Szczygiełkowej 

13 12 

Ogółem 248 250 

 

Tabela 5. Szkoły Podstawowe  
 

L.p. Placówka 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2019/2020 

1. 

Szkoła Podstawowa  

im. Antoniego Wacińskiego 

w Bodzentynie 

 

348 

 

356 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Żeromskiego 

 w Psarach Starej Wsi 

 

68 

 

69 

3 

Szkoła Podstawowa  

im. Poetów Doliny Wilkowskiej  

w Świętej Katarzynie 

111 106 

4. 
Szkoła Podstawowa                       

w Woli Szczygiełkowej  
28 32 
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5. 

Szkoła Podstawowa  

im. Oddziału Armii Krajowej 

„Wybranieccy” 

we Wzdole Rządowym  

219 222 

Ogółem 774 785 

 

Tabela 6. Gimnazja 
 

L.p. Placówka 
Liczba uczniów 

w roku szkolnym 2018/2019 

1. 

Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika 

„Ponurego” w Bodzentynie 

 

83 

2. 

Publiczne Gimnazjum im. Oddziału Armii 

Krajowej „Wybranieccy we Wzdole 

Rządowym 

26 

Ogółem 109 

 

 

 

Tabela 7. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  
 

L.p. Placówka 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego  

w Psarach Starej Wsi 

14 9 

2. Szkoła Podstawowa  

im. Poetów Doliny Wilkowskiej  

w Świętej Katarzynie 

24 38 

3. Szkoła Podstawowa                       

w Woli Szczygiełkowej  
7 4 

Ogółem 45 51 
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OCHRONA ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ODPADAMI  

 Od 01 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 pierwszym półroczu 2019 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, natomiast w drugim                                                                                                                                   

półroczu realizowana była uchwała Nr XII/88/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.                                 

 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta 

i Gminy Bodzentyn w 2019 roku objętych było 2773 nieruchomości i 9705 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, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi oraz obsługi administracyjnej systemu. 

 W miesiącu styczniu, wśród uczniów placówek oświatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Bodzentyn dla których organem 

prowadzącym jest Gmina przeprowadzona  została akcja promująca 

selektywną zbiórkę odpadów.  

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do końca 

sierpnia 2019 r. zlokalizowany był w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej 26A  

i przyjmował selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bodzentyn. 

 W związku z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie została 

zmieniona lokalizacja PSZOK-u na teren wydzielony z placu targowego przy  

ul. Suchedniowskiej.  
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 Do chwili uruchomienia na nowym miejscu stacjonarnego PSZOK-u 

gmina zorganizowała „mobilny” PSZOK , który prócz głównych zbiórek 

odpadów zbieranych w sposób selektywny ujętych w harmonogramie 

odbierał odpady w sposób doraźny (na zgłoszenie w UMiG Bodzentyn). 

 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie 

realizowane były przez firmę „EKOM” Maciejczyk Sp. J z siedzibą  

w Nowinach, ul. Zakładowa 29, która została wybrana w trybie przetargu  

nieograniczonego. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

Na początku 2019 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 2019 r., znajdowało się 6 

mieszkań.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba ta nie uległa zmianie. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

  

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie jest 

gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań własnych 

gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na terenie 

Miasta i Gminy Bodzentyn.  

 Poniższa tabela obrazuje działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzentynie w 2019 r.  
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Tabela 8. Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bodzentynie 

Działalność Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bodzentynie  

Dane za rok 2019 

 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenia 
530 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

500+ 
2018 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

300+ 
1355 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

rodzinne 
925 

Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy 

 
281 

Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie 

pobytu w domu pomocy społecznej 
23 

Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie 

usług opiekuńczych 

24 oraz 3 - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 
Liczba rodzin objętych asystą rodzinną 

 
12 

Liczba osób bezdomnych, których miejscem 

przebywania jest gmina 
6 

Prowadzenie świetlic środowiskowo-

socjoterapeutycznych 

4 świetlice, liczba 

uczestników -48 

Stopa bezrobocia 

Ogółem - 741 

Kobiety - 325 

Mężczyźni - 416 

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 

 
Brak danych 

Główne przyczyny udzielania świadczeń 

Ubóstwo - 152 

Bezrobocie - 166 

Długotrwała lub ciężka 

choroba - 162 

Niepełnosprawność - 109 

Karta Dużej Rodziny 

Liczba wydanych kart- 236 

(karty tradycyjne), 38 (karty 

elektroniczne, 

Przedłużenie ważności karty 

- 125 

Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

129 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

1) Podniesienie poziomu 

życia mieszkańców gminy, 

uniezależnienie ich od 

pomocy społecznej (m.in. 
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podnoszenie standardów 

obsługi ludności w zakresie 

ochrony zdrowia, udzielanie 

pomocy, podnoszenie 

kompetencji pracowników, 

pomoc w tworzeniu  

i funkcjonowaniu organizacji 

pozarządowych oraz  ich 

wspieranie, bezpłatne 

porady prawne) 

- podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych 

beneficjentów pomocy 

społecznej: realizacja 

projektu systemowego pod 

nazwą „Aktywny start 

szansą na sukces. 

Aktywizacja społeczno- 

zawodowa w Gminie 

Bodzentyn”, którego celem 

jest integracja społeczno-

zawodowa 42 osób, w roku 

2019 zrekrutowano  

i udzielono wsparcia dla 

grupy 21 osób 

2) Zminimalizowanie 

zagrożeń patologiami 

społecznymi, wsparcie 

rodzin w rozwiązywaniu 

problemów, zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu  

( m.in. prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

w zakresie uzależnień  

w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, udzielanie 

poradnictwa 

psychologicznego  

i prawnego dla osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie) 

3) Pomoc osobom starszym  

i niepełnosprawnym (m.in. 

działalność Klubu Seniora 

dla mieszkańców Gminy 

Bodzentyn  

w Celinach – 29uczestników; 

wsparcie działalności Klubu 

Seniora  w Bodzentynie –25 
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uczestników; rehabilitacja 

dla osób 

niepełnosprawnych - 16 

osób, usługi opiekuńcze  

(24 środowiska);  

- przystąpienie do realizacji 

projektu "Centrum Usług – 

współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej"- 

działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych tj. 

praca Asystenta osoby 

niepełnosprawnej, 

teleopieka, poradnictwo 

psychologiczne  

i logopedyczne, 

rehabilitacja. 

4) Rozwój dzieci i młodzieży, 

dobre warunki kształcenia 

(m.in. rozwój edukacji 

przedszkolnej, zajęć 

pozalekcyjnych, działalność 

świetlic szkolnych  

i wspieranie działalności 

szkolnych klubów 

sportowych, działalność 

świetlic szkolnych  

i środowiskowo -

socjoterapeutycznych, 

działalność świetlic 

środowiskowo –

socjoterapeutycznych  

- 48 uczestników) 

5) Pomoc w tworzeniu  

i funkcjonowaniu  

organizacji pozarządowych 

oraz ich wspieranie; 

opracowanie programu  

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Kolonia profilaktyczno -

wypoczynkowa dla 40 

dzieci, 

- finansowanie działalności 

Punktów Konsultacyjnych  

w Bodzentynie i w Starej Wsi-  

prowadzących zajęcia 

profilaktyczno – 

motywacyjno - edukacyjne 
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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 uzależnionych 

obowiązku leczenia 

odwykowego  

- 66 wniosków. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Realizacja warsztatów 

profilaktycznych  

w 3 szkołach, za kwotę 

3000,00zł 

 

INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

 „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 

2019-2022 z perspektywą do roku 2026”. 

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 9. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn  

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 (stan na 2019 rok). 

 

L.p. Nazwa zadania Stan na 31.12.2019 r. 

1 2 3 

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. 

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; 

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, 

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 

4. 

Wykonanie wraz  

z podłączeniem 

studni głębinowych 

dla SUW-ÓW  

w Bodzentynie  

ul. Opatowska  

i ul. Suchedniowska 

wraz z remontem 

Wykonano niezbędną dokumentację do odwiertów studni. 
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istniejącej studni na 

SUW Suchedniowska 

5. 

„Uzbrojenie” otworu 

studziennego nr 2  

na ujęciu wody 

„Wzdół” wraz  

z włączeniem do 

rurociągu 

Wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto roboty związane  

z uzbrojeniem studni. 

6. 

Budowa wodociągu 

w ul. Spacerowej  

w Św. Katarzynie 

Wykonano dokumentację projektową. 

7. 

Uzupełnienia 

istniejącej sieci 

kanalizacyjnej  

na terenie 

Aglomeracji 

 Św. Katarzyna  

i Bodzentyn 

(opracowanie 

koncepcji 

uzupełnień 

 i budowa) 

Spółka zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla 

miejscowości: Psary Kąty, Wola Szczygiekowa, ul. Opatowska 

Bodzentyn. 

8. 

Przebudowa 

wodociągu w rejonie 

ul. Świętokrzyskiej  

w Św. Katarzynie 

Wykonano dokumentację projektową. 

9. 

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. 

 

 

 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 

2020-2035”.  

Miasto i Gmina Bodzentyn posiada przyjęte uchwałą nr XXI/163/2019 z dnia 20 

grudnia 2019r. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na 

lata 2020-2035”. Dokument zawiera informacje na temat przedsięwzięć 

racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 
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oraz możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.  

Do takich zadań można zaliczyć: modernizacje źródeł ciepła z obniżeniem 

wskaźników zanieczyszczeń, energooszczędne oświetlenie uliczne, rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

 

 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”.  

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: 

o redukcja emisji pyłu PM10 o 2,15 Mg; 

o redukcja emisji pyłu PM2,5 o 1,92 Mg; 

o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,003 kg; 

o redukcja emisji NOx 1,51 Mg; 

o redukcja emisji SO2 8,61 Mg. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostały uwzględnione m.in. zadania 

związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne na 

terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.  W III kwartale 2020 roku Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłosić nabór na 
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Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej. W ramach naboru będą wspierane typy projektów 

mogących uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące modernizacji 

oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne (kategoria interwencji 013). W tym celu Gmina Bodzentyn 

wyłoniła wykonawcę na opracowanie dokumentów niezbędnych do 

ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadania "Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn" w tym opracowanie 

audytów efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, weryfikacji 

inwentaryzacji istniejącego oświetlenia, wykonanie kosztorysu i przedmiaru 

robót oraz Studium Wykonalności Inwestycji. Z wykonawcą została podpisana 

umowa 11.03.2020 r. Gmina Bodzentyn zwróciła się również z wnioskiem do 

wszystkich oddziałów PGE obejmujących Gminę Bodzentyn o wydanie 

warunków modernizacji (remontu) oświetlenia ulicznego w kwietniu 

bieżącego roku. Prace nad dokumentacją w toku. 

 

 „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta  

i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” 

Gmina Bodzentyn w 2019 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 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.   

 Gmina Bodzentyn otrzymała 100% dotację na dofinansowanie zadania 

pn.: „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta  

i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” na podstawie umowy NR 2887/19 z dnia 

03.10.2019r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach.                       

 Na realizację niniejszego „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających 

Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” przyznano 

dofinansowanie w kwocie  69 571,92 zł na którą składają się środki: 

1. WFOŚiGW w Kielcach 34 785,96 zł, tj. 50,00% kosztów 

kwalifikowanych zadania, 

2. NFOŚiGW w Warszawie 34 785,96 zł, tj. 50,00% kosztów 

kwalifikowanych zadania.              

 Stosowanie do złożonych wniosków przez mieszkańców, właścicieli  

i użytkowników  nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn, 

Wykonawca zrealizował  prace, które obejmowały: odbiór, demontaż płyt 
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cementowo-azbestowych wraz z załadunkiem oraz transportem i ich 

unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych w Kraśniku 

(gmina Kraśnik).  

 Wykonawca Firma HUBER Wieczorek Hubert ul. Powiśle 29, 24-100 Góra 

Puławska wybrana w drodze ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 

16.05.2019 r. zrealizowała  przedmiotowe zadanie dla 109 właścicieli 

nieruchomości.  

 W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy  

i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających 

azbest w ilości: 276,730 t (tony).  

 

 Program rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016–2023. 

Program rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016–2023 opracowany został 

w 2016 roku. W dokumencie zdiagnozowano dwa obszary wymagające 

rewitalizacji – obszar Miasta Bodzentyn oraz sołectwo Psary – Stara Wieś. 

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy 

Bodzentyn na lata 2016-2023”. Zgodnie z zapisami „Programu Rewitalizacji 

Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”, który został przyjęty Uchwałą  

Nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 28 listopada 2016.  

Jak w latach poprzednich 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. Bodzentyn i Psary-Starą Wieś. Niektóre z projektów podzielone 

są jeszcze na zadania. 

Projekty podstawowe realizowane w 2019 r. na terenie Bodzentyna: 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 

Projekt nr 1: Rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie  

(nie udostępniono danych). 

Projekt nr 2: Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej  

w Bodzentynie. 

W 2018 r. zakończył się projekt „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół 

podstawowych w Bodzentynie”, zaś w 2019 nie były realizowane zajęcia ze 

środków zewnętrznych. 

Projekt nr 3: Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją. 

Projekt ten realizowany był od września 2016 do czerwca 2018. W 2019r. 

gimnazjum zostało wygaszone.  

Projekt nr 4: Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej  

na terenie miasta. 
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Świetlica taka powstała w budynku SP w Bodzentynie w ramach projektu 

finansowanego z RPOWŚ, który realizowany był w latach 2017-2018. W celu 

zachowania trwałości projektu świetlica  funkcjonowała również w 2019r., 

korzystało z niej 8 osób.  

Projekt 5: Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji.  

W 2019r. organizowane były: XXXVI Dni Bodzentyna, Cecyliada, IV Powiatowy 

Przegląd Pieśni Patriotycznych, imprezy okolicznościowe: koncert z okazji 

Dzień Kobiet, Mikołajki, koncert WOŚP, imprezy plenerowe jak: Świętokrzyskie 

Dni Miodu, Gminny Dzień Dziecka, I Międzynarodowa Wystawa Psów 

Rasowych, Dożynki Gminne. Organizowane były wydarzenia patriotyczne  

z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, uchwalenia Konstytucji  

3 Maja, pacyfikacji Bodzentyna, Odzyskania Niepodległości.  

Projekt 6: Tkactwo świętokrzyskie jako element kultywowania tradycji  

na podobszarze rewitalizacji. 

W 2019r. Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki zakupiło 6 szt. serdaków oraz 

materiały tkackie. Odbył się "Dzień Tkaczki" oraz prezentacja tkania dla dzieci. 

Projekt 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez propagowanie 

działalności zespołów folklorystycznych. 

Organizowany był Gminny Przegląd Zespołów Ludowych „Bodzentyńskie 

Ostatki”. Doposażono również w stroje ludowe zespoły: Świętokrzyskie Jodły  

(2 koszule damskie, 5 par butów), Wzdolskie Kołowrotki (3 koszule damskie), 

Furmani (11 szt. elementów stroju ludowego), Dąbrowa (1 kompletny strój 

męski: buty, czapka, kamizelka, koszula). 

Projekt 8: Przebudowa dawnej organistówki na Dom Dziennego Pobytu dla 

osób starszych.  W 2019r. 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 „Senior-WIGOR” projekt nie jest realizowany, ale  

w organistówce działa Klub Seniora. W 2019r. skupiał ok. 25 osób. 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej 

Projekt 10: Rewitalizacja „małej targowicy” 

Jest elementem wniosku pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, który 

będzie realizowany w ramach RPOWŚ Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich. W roku 2019 trwały prace projektowe dot. opracowania 

dokumentacji technicznej. 

Projekt 11: Bodzentyński jarmark rzemiosła.  

Planowany jest tu zakup drewnianych przenośnych kramów, co zostało 

uwzględnione we wniosku pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” jako 

działania realizowane przez partnera tj. M-GCKiT. 
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Projekt 12: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz 

z instalacją OZE. 

W 2019r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

dla zadania „Termomodernizacja budynku po dawnej lecznicy zwierząt przy 

ul. Wolności”, która jest elementem wniosku pn. „Rewitalizacja miasta 

Bodzentyn – etap II” i będzie realizowana w 2020r. 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 2019r. przeprowadzono badania archeologiczne.  

Projekt 14: Poprawa estetyki miasta i funkcjonalności przestrzeni publicznej  

Wśród 9 zadań tu wymienionych 3 są elementem wniosku „Rewitalizacja 

miasta Bodzentyn – etap II” tj. Zadanie 1: „Zagospodarowanie terenu wokół 

stawów biskupich (kładka, ławki, kosze, oświetlenie, tablice informacyjne ŚPN, 

ścieżka edukacyjna, monitoring)”, Zadanie 2 „Remont stawów biskupich 

(odmulenie, karczowanie drzew na skarpach i koronie grobli)”, Zadanie 6: 

„Budowa amfiteatru przy gimnazjum”. W 2019r. trwały prace projektowe 

dotyczące w/w zadań. Złożono również wniosek o   pozwolenie na budowę 

amfiteatru. W ramach zadania 3: „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika 

przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej” dokonano nasadzeń drzew  

i krzewów. Zadanie 4: „Budowa toalet w ul. Armii Krajowej” nie będzie 

realizowanie, gdyż toalety publiczne powstaną w ramach projektu: 

„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” na terenie tzw. małej targowicy.  

Projekt 15: Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji  

W roku 2019 trwały prace projektowe dot. opracowania dokumentacji 

technicznej przebudowy ul. Langiewicza i Kościelnej, które będą realizowane 

w ramach wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Kontynuowane 

były również projekty przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Pasieka. Ul. Piłsudskiego 

została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

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 2019r. opracowywana była dokumentacja projektowa.  
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Projekt 17: Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej, 

rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta. 

Wśród zadań wymienionych w Programie jest m.in. „Zagospodarowanie 

działki przy ul. Straży Pożarnej” (miejsce rekreacji i wypoczynku wyposażone 

m.in. w elementy placu zabaw i małej architektury, zieleń, itp.). Jest to 

elementem wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” i w 2019r. była 

opracowywana dokumentacja techniczna. 

Projekt 18: Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta.  

Spośród 8 zadań wskazanych w tym projekcie we wniosku „Rewitalizacja 

miasta Bodzentyn – etap II” uwzględniono monitoring miasta oraz budowę 

fragmentu chodnika na ul. Wolności – w 2019r. opracowywana była 

dokumentacja techniczna dla tego zadania. W roku ubiegłym zakończyła się 

budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Suchedniowskiej, Kieleckiej  

i Szermentowskiego oraz budowa chodników przy ul. Szermentowskiego  

i Kieleckiej realizowane przez ŚZDW.  

Projekt 19: Ochrona dziedzictwa kulturowego Bodzentyna  

Wśród 5 zadań jest m.in. „Renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu 

parafialnym, kirkucie oraz na cmentarzu poległych w I wojnie światowej wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia cmentarzy”. W roku 2019 dzięki dotacji 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano renowacji cmentarza 

wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w Bodzentynie przy  

ul. Suchedniowskiej.  Wyremontowano alejki (krawężniki, utwardzenie, 

wysypanie żwirem), poddano konserwacji 54 zabytkowe żeliwne krzyże 

nagrobne, zmodernizowano ogrodzenie, uporządkowano zieleń, 

zamontowano tablicę pamiątkową. Na cmentarzu parafialnym 

odrestaurowano grobowiec Franciszka Majewskiego – postaci związanej z 

Powstaniem Styczniowym oraz zakupiono i zamontowano tablice na pomniku 

p. Wacińskiego. 

Projekt 20: Uczytelnienie murów miejskich. W 2019r. nie podejmowano działań. 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej 

Projekt 21: Adaptacja budynku OSP na potrzeby MGCKiT.  

Projekt, którego Gmina Bodzentyn jest partnerem, jest realizowany przez 

ZGGŚ. W 2019r. prowadzono roboty budowlane dot. przebudowy  

i modernizacji budynku. 

Projekt 22: Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie.  

Na parkingu przy Ośrodku Zdrowia  w Bodzentynie w 2019r. wykonano 

oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych – wydzielone 

koperty 3 szt. wraz z oznakowaniem pionowym (znaki drogowe). W budynku 

ośrodka zainstalowano klimatyzator kasetonowy jak też zakupiono zbiornik na 
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ciekły azot o pojemności 30 litrów kompatybilny z urządzeniem do krioterapii 

(w 2018r. w ośrodku przeprowadzono prace remontowe oraz doposażono 

placówkę).  

Projekt 23: Adaptacja budynku starej wozowni na terenowy obiekt 

edukacyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze ścieżką  

i edukacyjnym placem zabaw. W 2019r. nie podejmowano działań. 

Projekt 24: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn. 

W ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt pn. 

„BODZENTYN-DZIECIOM. Doposażenie i remont Samorządowego Przedszkola 

w Bodzentynie”. Rezultatem projektu było wyremontowanie oraz 

doposażenie istniejącego obiektu dydaktycznego, tj. Samorządowego 

Przedszkola w Bodzentynie.   

Projekty podstawowe realizowane w 2019 R. na terenie Psar-Starej Wsi: 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 

Projekt 1: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających 

zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi. 

W 2019r. kontynuowany był projekt unijny pt. „Kompleksowy rozwój szkół 

wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” (realizacja od października 2018r.).  

W Szkole Podstawowej w Psarach objęto wsparciem 29 uczniów klas 1-3 oraz  

6 nauczycieli. Prowadzone były grywalizacje językowe, tj. nowatorskie zajęcia 

z języka angielskiego oraz grywalizacje wykorzystujące wiedzę i umiejętności 

matematyczno-przyrodnicze. W ramach projektu prowadzone były także 

kursy dla nauczycieli i doposażono szkolne pracownie. 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej: 

Projekt 2: Powstawanie gospodarstw agroturystycznych. 

W 2019r. nie zarejestrowało się żadne nowe gospodarstwo agroturystyczne.  

- Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej: 

Projekt 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej. Zrealizowano  

w 2018 r. 

- Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 

Projekt 4: Zagospodarowanie terenu „Żeromszczyzny”. 

W 2019r. prowadzono konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie 

sposobu zagospodarowania działki. 

Projekt 5: Budowa ścieżki rowerowej łączącej Świętą Katarzynę i Psary – Starą 

Wieś. 

Ścieżka rowerowa jest bezpośrednio związana z projektem nr 6 poniżej, gdyż 

przebiegać ma wzdłuż planowanej drogi. 

Projekt 6: Modernizacja drogi gminnej łączącej Świętą Katarzynę  

z sołectwem Psary-Stara Wieś. 
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W 2019r. wystąpiono z wnioskiem do Ministra Środowiska o odstępstwa od 

zakazów obowiązujących w parkach narodowych, niestety Minister odmówił 

udzielenia zgody. Gmina odwołała się od decyzji oraz zwróciła się do Ministra 

Klimatu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Projekt 7: Budowa chodnika od granicy z miastem Bodzentyn przez całe 

sołectwo Psary-Stara Wieś wzdłuż drogi powiatowej. 

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Projekty uzupełniające realizowane w 2019 r. w Bodzentynie: 

Spośród 11 projektów uzupełniających wyszczególnionych w Programie 

Rewitalizacji w 2019r. realizowane były: 

- zdrowotne programy profilaktyczne:  

 bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób 60+ (w 2019r. skorzystało 

238 osób),   

 Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania 

RZS – projekt pn.: „Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego 

Zapalenia Stawów w Polsce południowo-wschodniej” - przebadano 

117 osób, 

 program profilaktyki nowotworów głowy i szyi - projekt pn.: „Twój 

świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”- 

przebadano 39 osób. 

- Pracownicy MGCKiT brali udział w szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej 

oraz gdzie i jak aplikować o fundusze dla organizacji pozarządowych oraz 

instytucji kultury. 

- W ramach rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży organizowane były 

zajęcia muzyczne i plastyczne prowadzone w MGCKiT. Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich organizował projekty ekologiczne dofinansowane ze środków 

WFOŚiGW w Kielcach, w których brali udział również uczniowie z Bodzentyna;  

- Wpisany do Programu Rewitalizacji projekt „Modernizacja i adaptacja 

budynku nieukończonego internatu przy ul. Wolności” realizowany jest przez 

podmiot prywatny; W 2019r. w ramach RPOWŚ 2014-2020 z Europejskiego 

Funduszu Społecznego podpisane zostały 2 umowy o dofinansowanie 

projektów, które mają być realizowane w latach 2020/21 tj. „Utworzenie 

przedszkola w Bodzentynie” i „Utworzenie żłobka w Bodzentynie”; 

- Wdrażany był Program usuwania azbestu, finansowany przez WFOŚiGW.  

W 2019r. z terenu Bodzentyna odebrano azbest od 17 gospodarstw w ilości 

2.668,65 m2; 

- Wśród projektów uzupełniających znajduje się również Budowa 

 i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, którego 



 

__________________________________________________________________________________________ 

                

           Raport o stanie Gminy Bodzentyn za 2019 rok  

  Strona 50 z 58 

  

realizatorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.  

W roku ubiegłym trwały roboty budowlane związane z modernizacją  

i rozbudową oczyszczalni ścieków w Bodzentynie (POiŚ), był opracowywany 

projekt modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Opatowskiej (POiŚ) oraz 

przygotowano projekt robót geologicznych dla wykonania rezerwowej studni 

głębinowej na ul. Opatowskiej i ul. Suchedniowskiej (WFOŚiGW).  

Projekty uzupełniające realizowane w 2019r. w Psarach - Starej Wsi. 

Wśród projektów uzupełniających, które były realizowane w sołectwie Psary-

Stara Wieś to:  

- „Promocja sołectwa Psary-Stara Wieś”, służyły temu uroczystości takie jak 

obchody Pacyfikacji miejscowości Psary Podlesie oraz zorganizowana 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła”   

w Psarach oraz ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach 

impreza plenerowa pn. „Dzień Rodzinny w Psarach”, 

- „Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Psary-Stara 

Wieś”. W 2019r. usunięto tu 297,91 m2 azbestu od 2 gospodarstw. 

- „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej”. W roku ubiegłym ze 

środków Funduszu Sołeckiego wykonano ogrodzenie, bramę oraz utwardzono 

teren. Została również podpisana umowa na wykonanie projektu 

budowlanego sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

 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 IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. 

wykonano następujące zadania: 

 Psy odłowione w 2019 roku  – 34 sztuki 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. 

 

 Program współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2019r.   
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Program współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został 

przyjęty Uchwałą Nr XI/90/2018 Rady Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 

października 2018 roku. Zostały zawarte w nim cele, zasady oraz formy 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca samorządu z 

organizacjami pozarządowymi dotyczy w praktyce wszystkich sfer życia 

społecznego i opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

Głównym celem Programu było zwiększenie zaangażowania 

podmiotów w rozwój Miasta i Gminy, a także poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy Bodzentyn oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Cel ten realizowano głównie poprzez zlecanie zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „podmiotami”. 

Gmina Bodzentyn realizując cele Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

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, 

 promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

 udział w zajęciach, zawodach sportowych młodych, zdolnych 

zawodników w wybranych dyscyplinach sportu; 
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 zakup niezbędnego sprzętu sportowego; 

 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, 

 promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej jako 

formę współpracy miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego 

realizowania zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności, 

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących 

formach:  

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie 

internetowej miasta ważnych dla podmiotów informacji, gromadzenie 

informacji o planowanych lub realizowanych przez podmioty 

zadaniach publicznych; 

  prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta; 

 konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej; 

 organizowanie szkoleń oraz udzielanie pomocy merytorycznej; 

 obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 

przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, zgodnie z przyjętymi 

wytycznymi;  

 promowanie dobrego wizerunku podmiotów,  udostępnianie 

podmiotom przestrzeni publicznej miasta, m.in. płyty rynku; 

 przekazywanie podmiotom w miarę możliwości materiałów 

promocyjnych miasta; 

 fundowanie trofeów sportowych (pucharów, dyplomów). 

 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłosił otwarty konkurs ofert 

dotyczących realizacji w roku 2019 zadań publicznych w następujących 

zakresach: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zadań z tego zakresu 

wynosiła: 240 000,00 zł 

a) Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 13, 
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b) Liczba złożonych ofert: 13, 

c) Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 1, 

d) Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie 

merytorycznej: 0, 

e) Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 12 (tym: 

powierzenie realizacji zadania publicznego – 6; wsparcie realizacji 

zadania publicznego – 6), 

f) Łączna kwota dotacji: 240 000,00 zł 

g) Łączna kwota rozliczonych dotacji: 238 916,44 zł, 

h) Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem: 2 679,55 zł, 

i) Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: : 1 083,56 zł, 

j) Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego: 

37 837,79  zł, 

k) Kwota umorzona z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem:  2 679,55 zł, 

l) Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego 

zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert: ok. 1 840,00 zł 

 

b) działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej i dziedzictwa 

narodowego - wysokość środków finansowych przeznaczonych  

na realizację tego zadania wynosiła: 72 000,00 zł 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 19, 

 Liczba złożonych ofert: 19, 

 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0, 

 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie 

merytorycznej: 0, 

 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 19 (w tym: 

powierzenie realizacji zadania publicznego – 9, wsparcie realizacji 

zadania publicznego – 10), 

 Łączna kwota dotacji: 72 000,00 zł, 

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 70 100,00 zł, 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem: 1900,00 zł, 

 Kwota umorzona z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem: 1900,00  zł, 
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 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego:  

6 437,00 zł, 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego 

zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert: ok. 4 000,00 zł. 

c) działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym 

wypoczynku: 30 000,00 zł: 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 1, 

 Liczba złożonych ofert: 1, 

 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0, 

 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie 

merytorycznej: 0 

 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 1 (w tym: 

powierzenie realizacji zadania publicznego – 1), 

 Łączna kwota dotacji: 30 000,00 zł, 

 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 30 000,00 zł, 

 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem: 0,00 zł, 

 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł, 

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego:  

0 zł, 

 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego 

zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert: ok. 60 osób. 
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PODSUMOWANIE 

 

 

 Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Bodzentyn. 

Mamy nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników 

merytorycznych 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. 

 Rok 2019 przyniósł zmiany praktycznie w każdej miejscowości. Działania 

te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza pracowników 

Urzędu, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji pozarządowych, oraz 

przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić  

w ich otoczeniu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, informacje i napływające 

wnioski, z których część została zrealizowana w 2019 roku, a kolejne oczekują 

na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

 Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie 

standardu życia mieszkańców, zapraszamy do debaty oraz wspólnych 

rozmów. Zachęcamy także do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw. 

W związku z oczekiwaniami ze strony mieszkańców, wyzwania stawiane 

Gminie są coraz większe. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana  

ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju, nie przyniesie 

negatywnych skutków w działalności samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn, 

ponieważ w sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji 

zamierzeń. 

 Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie, Kierunek, który 

obraliśmy będziemy konsekwentnie kontynuować. Zachęcamy  

do zapoznania się z kolejnymi wersjami raportów, które prezentowane będą 

zgodnie z ustawą do końca maja każdego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Raport opracowano na podstawie danych przekazanych przez Kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

 w Bodzentynie. 
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Załącznik 
 

Informacja o przebiegu realizacji uchwał podjętych  

przez Radę Miejską w Bodzentynie  

począwszy od i sesji kadencji 2018 - 2023  

w dniu 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.  
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BODZENTYNIE  
POCZĄWSZY OD I SESJI KADENCJI 2018-2023 W DNIU 20 LISTOPADA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.  

  

 

 

LP. UCHWAŁA 
REFERAT/ 

JEDNOSTKA 
REALIZUJĄCA 

PRZEBIEG  REALIZCJI  UCHWAŁ UWAGI 

1.  UCHWAŁA Nr I/1/2018 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bodzentynie. 

RMB 

Uchwała zrealizowana.  
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą 
Rady Miejskiej została p. Teresa Bzymek. 
 

 
 
 

2.  UCHWAŁA Nr I/2/2018 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Bodzentynie. 

RMB 

Uchwała zrealizowana.  
W wyniku tajnego głosowania na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wybrano: 
p. Katarzynę Sikora, p. Jana Wilkosz. 
 

 

3.  UCHWAŁA Nr II/3/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 
rok. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 19.12.2018 r. poz. 4601 i wdrożona do 
realizacji. 

 

4.  UCHWAŁA II/4/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

5.  UCHWAŁA II/5/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania składów osobowych 
stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Bodzentynie.  

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Powołano składy 
osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w 
Bodzentynie na kadencję 2018-2023. 
 
 

 

6.  UCHWAŁA II/6/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.  

SOO 

Uchwała została zrealizowana. Wynagrodzenie 
zostało ustalone i na podstawie przedmiotowej 
uchwały jest naliczane.   
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7.  UCHWAŁA II/7/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wskazania wstępnego miejsca 
lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy 
Bodzentyn. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Zlokalizowano nowy przystanek  
w miejscowości Podlesie. 

 

8.  UCHWAŁA II/8/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

FN 

Uchwala została uchylona.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2018 r. poz. 4223 

 

9.  UCHWAŁA II/9/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku. 

FN 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2018 r. poz. 4224 

 

10.  UCHWAŁA II/10/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 
marca 2011 r.  

FN 

Uchwała zrealizowana. Ustalono stawki opłaty 
targowej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2018 r. poz. 4225 

 

11.  UCHWAŁA II/11/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie przekazania uzupełnionego o 
braki regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Bodzentyn do organu 
regulacyjnego. 

BRO 

Uchwała zrealizowana .Uzupełniony o braki 
Regulamin został przesłany do Wód Polskich 
celem zaopiniowania.   

 

12.  UCHWAŁA II/12/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są 
te same nieruchomości. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana.  
Przedłużono umowy dzierżawy na kolejne  
3 lata. 

 

13.  UCHWAŁA II/13/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2018 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 
października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na finansowanie 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Została zawarta 
umowa z wybranym bankiem. 
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planowanego deficytu budżetu Gminy 
Bodzentyn. 

14.  UCHWAŁA II/14/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia 
Członków Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich. 

SEK 

Uchwała została zrealizowana. Wyznaczono 
przedstawiciela w osobie pana Marcina 
Sikorskiego. Odpis uchwały przekazano do 
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 

15.  UCHWAŁA III/15/2018 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2018r. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. Uchwała 
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiegoz dnia 19.12.2018 r. poz. 4602 

 

16.  UCHWAŁA III/16/2018 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników. 

 

17.  UCHWAŁA III/17/2018 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 
w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka pomocy 
finansowej.  

FN 

Uchwała została wdrożona do realizacji. 
Zabezpieczono środki w budżecie gminy na 
pokrycie wkładu własnego w projekcie dla 
Stowarzyszenia Śniadka  

 

18.  UCHWAŁA IV/18/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2018r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. poz. 4734 

 

19.  UCHWAŁA IV/19/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  

 

20.  UCHWAŁA IV/20/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc Gminy Bodzentyn w 
zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

MGOPS 

Uchwała realizowana w celu realizacji programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. poz. 4694 
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21.  UCHWAŁA IV/21/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku, albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem rządowym 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023”. 

MGOPS 

Uchwała realizowana w celu realizacji programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. poz. 4695 
 

 

22.  UCHWAŁA IV/22/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
świadczenia pieniężnego  
z pomocy społecznej w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu na 
lata 2019-2023”. 

MGOPS 

Uchwała realizowana w celu realizacji programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. poz. 4696. 
 

 

23.  UCHWAŁA IV/23/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019, 

MGOPS 

MGOPS realizował Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2019- realizowano zadania 
zapisane w programie, zawarto stosowne umowy. 

 

24.  UCHWAŁA IV/24/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Bodzentyn 
na lata 2019-2021. 

MGOPS 

W roku 2019 MGOPS realizował uchwałę 
poprzez wykonywanie założeń Programu, 
diagnozowano sytuacje rodzin, udzielano 
wsparcie w opiece i wychowaniu poprzez 
asystenturę rodzinną, monitorowano sytuację 
rodzin i dzieci, ponoszono koszty pobytu dzieci 
w pieczy zastępczej.  

 

25.  UCHWAŁA IV/25/2018 
z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z 12 grudnia 
2018 r. w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka pomocy 
finansowej. 

FN 

Uchwała została wdrożona do realizacji.    
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26.  UCHWAŁA V/26/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. poz. 367 

 

27.  UCHWAŁA V/27/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

28.  UCHWAŁA V/28/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  
i Gminy Bodzentyn na 2019 r. FN 

Uchwalony budżet będzie realizowany do końca 
2019 r. 
MGOPS realizował wydatki finansowe zgodnie  
z założeniami budżetu. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. poz. 391 
 

 

29.  UCHWAŁA V/29/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 
2047 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników. 

 

30.  UCHWAŁA V/30/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2016 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 
sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Bodzentynie i nadania jej statutu 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Dokonano zmiany 
czasu trwania kadencji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Kadencja została przedłużona o jeden 
rok tj. do 3 lat w związku z tym iż pełny skład rady 
ukonstytuował się w dniu 6 grudnia 2017 r.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego w dniu 09.01.2019 r. poz. 339.   

 

31.  UCHWAŁA V/31/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. 

RMB 

Podjęcie uchwały umożliwia obywatelom  
bezpośredni wpływ na prawo lokalne.   
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 09.01.2019 r. poz. 340 
 

 

32.  UCHWAŁA VI/32/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  
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33.  UCHWAŁA VI/33/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2019 r. poz. 487 

 

34.  UCHWAŁA VI/34/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady 
Miejskiej w Bodzentynie na 2019 r.  

RMB 

Uchwała zrealizowana. Rada Miejska realizowała 
plan pracy w 2019 r.  

 

35.  UCHWAŁA VI/35/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Planów pracy Komisji 
stałych Rady Miejskiej w Bodzentynie na 
2019 r. 

RMB 

Uchwała zrealizowana. Komisje stałe Rady 
Miejskiej realizowały plany pracy w 2019 r. 

 

36.  UCHWAŁA VI/36/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Bodzentyn do partnerstwa w 
realizacji projektu pod nazwą „Centrum 
Usług – współpraca na rzecz społeczności 
lokalnej” w trybie pozakonkursowym w 
ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych. 

MGOPS 

Uchwała realizowana.   

37.  UCHWAŁA VI/37/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Bodzentyn w roku 2019 do realizacji 
projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 
Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)”. 

MGOPS 

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bodzentynie przystąpił do 
realizacji projektu, złożył wniosek  
o dofinansowanie, podpisał umowę  
i rozpoczął realizację od 01.07.2019r. 
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38.  UCHWAŁA VI/38/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana, ustalanie odpłatności 
za usługi opiekuńcze następuje  
w drodze decyzji administracyjnej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2019 r. poz. 488. 

 

39.  UCHWAŁA VI/39/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
zabudowanej obiektami oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Święta Katarzyna. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana. Zawarto umowę 
dzierżawy z PUK Bodzentyn. 

 

40.  UCHWAŁA VI/40/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Bodzentyn. 

PUK 

Regulamin został uchwalany.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2019 r. poz. 489 i 
wdrożona do realizacji.  

 

41.  UCHWAŁA VI/41/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie dopłat do ceny dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków. 

FN/BRO 

Postanowienia uchwały były realizowane.   

42.  UCHWAŁA VI/42/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta  
i Gminy Bodzentyn. 

SOO 

Uchwała została zrealizowana. Odwołano  
z funkcji skarbnika Pana Artura Nadolnego.   

 

43.  UCHWAŁA VI/43/2019 
z dnia 14 stycznia 2019 r. 
w sprawie powołania Skarbnika Miasta  
i Gminy Bodzentyn. 

SOO 

Uchwała została zrealizowana. Na skarbnika 
powołano Panią Danutę Kopeć.  
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44.  UCHWAŁA VII/44/2019 
z dnia 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kieleckiemu. 

MGOPS 

Uchwał została zrealizowana, pomoc Powiatowi 
została udzielona.  

 

45.  UCHWAŁA VII/45/2019 
z dnia 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

46.  UCHWAŁA VII/46/2019 
z dnia 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2019 r. poz. 547 

 

47.  UCHWAŁA VIII/47/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 
2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników. 

 

48.  UCHWAŁA VIII/48/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Dz. U. z dnia 07.03.2019 r. 
poz. 1228 

 

49.  UCHWAŁA VIII/49/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie wskazania wstępnego miejsca 
lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na ternie Miasta i Gminy 
Bodzentyn   

BRO 

Uchwała została zrealizowana.  
Zlokalizowano nowy przystanek  
w miejscowości Wzdół Rządowy. 

 

50.  UCHWAŁA VIII/50/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie projektu planu sieci szkół 
podstawowych od dnia 01 września 2019 r.  

COO 

Uchwała została przekazana do Kuratorium 
Oświaty w Kielcach i związków zawodowych w 
celu wydania opinii. 

 

51.  UCHWAŁA VIII/51/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, 
innych form wychowania przedszkolnego w 

COO 

Uchwała realizowana jest bieżąco przez 
dyrektorów placówek oświatowych  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r. poz. 1206. 
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szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Bodzentyn, przyznania tym 
kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów, 

52.  UCHWAŁA VIII/52/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela. 

COO 

Uchwała realizowana jest bieżąco przez 
dyrektorów placówek oświatowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r. poz. 1207. 

 

53.  UCHWAŁA VIII/53/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego 
 w placówkach prowadzonych przez Gminę 
Bodzentyn. 

COO 

Uchwała realizowana jest bieżąco przez 
dyrektorów placówek oświatowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r. poz. 1208. 

 

54.  UCHWAŁA VIII/54/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany dopłat do ceny 
dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków. 

FN/PUK 

Postanowienia uchwały były realizowane.  

55.  UCHWAŁA VIII/55/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 
na lata 2019-2027”. 

PUK 

Uchwała realizowana przez Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 

 

56.  UCHWAŁA VIII/56/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie uznania skargi za bezzasadną.  RMB 

Uchwała została zrealizowana. Wybory sołtysa i 
rady sołeckiej Sołectwa Podgórze nie zostały 
unieważnione. Odpis skargi przesłano do 
skarżącego.   
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57.  UCHWAŁA VIII/57/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie pozostawienia skargi  
bez rozpoznania. 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Odpis skargi 
przesłano do skarżącego.   

 

58.  UCHWAŁA VIII/58/2019 
z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru 
Sołtysa Sołectwa Dąbrowa Górna. 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy uchwały 
wybory sołtysa zostały unieważnione. Odpis 
uchwały przesłano do skarżącego.   

 

59.  UCHWAŁA IX/59/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego z przeznaczeniem na 
refinansowanie wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Została zawarta 
umowa z wybranym bankiem. 

 

60.  UCHWAŁA IX/60/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047, 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

61.  UCHWAŁA IX/61/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2019r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2020 r. poz. 1715. 

 

62.  UCHWAŁA IX/62/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana.  
Działka przeznaczona na cel publiczny, 
urządzenie drogi dojazdowej dla mieszkańców 
Wilkowa. 

 

63.  UCHWAŁA IX/63/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku na 
terenie Gminy Bodzentyn.  

BRO 

Uchwała zrealizowana.. Zawarta została Umowa 
BRO 6/2019 z dnia 07.06.2019 r. pomiędzy 
Gminą Bodzentyn  
a Wojewódzkim Wodnym Pogotowiem 
Ratunkowym woj. Świętokrzyskiego  
w Kielcach - oraz Aneksem z dnia 29.07.2019r. 
do niniejszej Umowy. Termin realizacji od 
22.06.2019 r. - 01.09.2019 r.  
Cel - zorganizowanie, zabezpieczenie kąpieliska 
na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego  
w Wilkowie w kwocie 39 500 zł. 
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Wykonano badania wody w określonych 
przedziałach czasowych: 

• 12.06.2019 r.; 01.07.2019 r, 30.07.2019 

r.,19.08.2019 r.  

Dodatkowe wydatki: 

• Badania wody, Zakup piasku, Tablice 

informacyjne, zakaz kąpieli  

• Usługa dodatkowa ratownicza   

w formie zlecenia 

Całkowita kwota realizacji na ok. 45 000 zł. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 1716 w dniu 05 kwietnia 2019 r.            
i wdrożona do realizacji. 
Dz. U. z dnia 05.04.2019 r. poz. 1716 

64.  UCHWAŁA IX/64/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany regulaminu placu 
targowego przy ulicy Suchedniowskiej  
w Bodzentynie. 

BRO 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 03.04.2019 r. poz. 1611 

 

65.  UCHWAŁA IX/65/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bodzentyn w 2019 r. 

BRO 

Program zrealizowano. Uchwała została 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
z dnia 05.04.2019 r. poz. 1717. 

 

66.  UCHWAŁA IX/66/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie sposobu poboru podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości  
w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego, określenia inkasentów i 
ustalenia wysokości prowizji za inkaso 
łącznego zobowiązania pieniężnego na 
terenie Gminy Bodzentyn. 

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. poz. 1718. 
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67.  UCHWAŁA IX/67/2019 
z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. 

ZST 

Rada Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie została powołana. Uchwała 
został wdrożona do realizacji.  

 

68.  UCHWAŁA X/68/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

69.  UCHWAŁA X/69/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Dz. U. z dnia 13.05.2019 r. poz. 2146 

 

70.  UCHWAŁA X/70/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Kieleckiego, 

FN/BRO 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Kieleckiego polegająca na 

wykonaniu dokumentacji projektowej pn.,, 

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki 

pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-

Święta Katarzyna’’ oraz ,, Wykonanie projektu 

ścieżki rowerowej Wilków – Ciekoty’’ 

Pomoc rzeczowa wynosi 189 420,00 zł i zostanie 

udzielona w 2019 roku ze środków budżetu 

gminy Bodzentyn. 

Uchwała w trakcje realizacji. 

Umowa  
z Powiatem Kieleckim  
zawarta  
w dn. 30.05.2019r.  

71.  UCHWAŁA X/71/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Kieleckiego, 

FN/BRO 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Kieleckiego polegająca na 
wykonaniu dokumentacji projektowej pn. ,, 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr 0582T w 
miejscowości Siekierno-Podmieście, gm. 
Bodzentyn” 
Pomoc rzeczowa wynosi 60 393,00 zł i została 
udzielona w 2019 roku ze środków budżetu 
gminy Bodzentyn. 
Uchwała zrealizowana.  
 

Dokumentacja 
projektowa przekazana  
do Powiatu Kieleckiego 
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72.  UCHWAŁA X/72/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Świętokrzyskiego.  

FN/BRO 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Świętokrzyskiego polegająca 
na wykonaniu dokumentacji projektowej pn. ,, 
Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy 
drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa 
Górna ‘’ oraz ,, Budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na 
dł. ok. 330 mb’’ 
Pomoc rzeczowa wynosi 29 520,00 zł i została 
udzielona w 2019 roku ze środków budżetu 
gminy Bodzentyn. 
Uchwała zrealizowana. 

Dokumentacja 
projektowa przekazana 
do Województwa 
Świętokrzyskiego 
Umowa  
z dnia 
09.05.2019 r. 

73.  UCHWAŁA X/73/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie.  

SPZOZ 

Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie zostało 
zatwierdzone przez Radę.  

 

74.  UCHWAŁA X/74/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmian w składach osobowych 
komisji stałych Rady Miejskiej w 
Bodzentynie. 

RMB 

Uchwała wykonana. Dokonano zmiany 
osobowej w Komisji Skarg,. Wniosków i Petycji 
oraz Komisji Promocji i Turystyki.  
W miejsce pani M. Jamróż, która złożyła 
rezygnację z mandatu radnego, do ww. Komisji 
powołano nowo wybraną radną p. A. 
Barcikowską.  

 

75.  UCHWAŁA X/75/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
majątku.   

BRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Przejęcie majątku nieruchomego w postaci 
Oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie na 
rzecz Gminy Bodzentyn. 

 

76.  UCHWAŁA X/76/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 z 
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2019, 

MGOPS 

MGOPS realizował Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2019- realizowano zadania 
zapisane w programie, zawarto stosowne umowy. 
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77.  UCHWAŁA X/77/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie planu sieci szkół podstawowych 
od dnia 01 września 2019 r.  

COO 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. poz. 2147. 

 

78.  UCHWAŁA X/78/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zniesienia statusu pomnika 
przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata Mill.) zlokalizowanego  
w miejscowości Śniadka. 

BRO 

Uchwała polegająca na zniesieniu statusu 
pomnika przyrody drzewa gatunku lipa 
drobnolistna znajdującego się w miejscowości 
Śniadka. Drzewo zostało usunięte bez 
wymaganego zezwolenia. W związku z 
powyższym utraciło walory przyrodnicze dla 
których uznano go za pomnik przyrody. 
Wszystkie aktualne informacje na temat form 
ochrony przyrody można znaleźć na stronie 
CRFOP. 
Uchwała zrealizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. poz. 2148 

 

79.  UCHWAŁA X/79/2019 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zniesienia statusu pomnika 
przyrody drzewa gatunku olsza czarna 
(Alnus glutinosa Gaertn.). 

BRO 

Uchwała polegająca na zniesieniu statusu 
pomnika przyrody drzewa gatunku olsza czarna z 
powodu braku w terenie w/w drzew 
zlokalizowanych w miejscowości Wilków. 
Przedmiotowe drzewa usunięto bez wymaganego 
zniesienia ochrony uchwałą Rady Miejskiej, przy 
czym nie jest znany termin, sprawca oraz powody 
usunięcia drzew. 
Wszystkie aktualne informacje na temat form 
ochrony przyrody można znaleźć na stronie 
CRFOP. 
Uchwała zrealizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. poz. 2149 

 

80.  UCHWAŁA XI/80/2019 
z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  
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81.  UCHWAŁA XI/81/2019 
z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2019 r. poz. 2302 

 

82.  UCHWAŁA XI/82/2019 
z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2019 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 
lutego 2019 r. w sprawie uznania skargi za 
bezzasadną, 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. 
Dokonano zmiany zapisu w § 2 uchwały  
Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie 
z dnia 27 lutego 2019 r.  
w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Odpis 
skargi przesłano do skarżącego. 

 

83.  UCHWAŁA XI/83/2019 
z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 
lutego 2019 r. w sprawie pozostawienia 
skargi bez rozpoznania. 
 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Dokonano 
zmiany zapisu w § 2 uchwały Nr VIII/57/2019 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 
2019 r. w sprawie pozostawienia skargi bez 
rozpoznania. Odpis skargi przesłano do 
skarżącego.   

 

84.  UCHWAŁA XII/84/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

85.  UCHWAŁA XII/85/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2019 r. poz. 2475 

 

86.  UCHWAŁA XII/86/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego w 
Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bodzentynie. 

BRO/PUK 

Uchwała została zrealizowana.  
Kapitał zakładowego w Spółce pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie 
został podwyższony.  

 

87.  UCHWAŁA XII/87/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie 
kapitału zakładowego oraz umorzenie 
udziałów w spółce pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

BRO/PUK 

Uchwała została zrealizowana.  
Kapitał zakładowego w Spółce pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie 
został obniżony.  
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Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bodzentynie. 

88.  UCHWAŁA XII/88/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 
stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty. 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji 
Uchwała podjęta w związku ze zmianą stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikającą ze znacznego wzrostu 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn zawiadomił 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obliczonej wg nowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 2476 w dniu 7 czerwca 2019 r.  
i wdrożona do realizacji. 

 

89.  UCHWAŁA XII/89/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2012 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 
grudnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji 
Uchwała podjęta w związku ze zmianą 
polegającą na dostosowaniu do nowo ustalonego 
podziału gospodarstw domowych oraz 
wykreślono w załączniku w objaśnieniach pkt 7 
dot. nieobowiązującej już stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 2477 w dniu 7 czerwca 2019 r.            
 i wdrożona do realizacji. 

 

90.  UCHWAŁA XII/90/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie pomników przyrody nieożywionej 
położonych na terenie Gminy Bodzentyn. 

BRO 

Podjęcie uchwały miało na celu aktualizacje prawa 
miejscowego w sprawie pomników przyrody. 
Wszystkie aktualne informacje na temat form 
ochrony przyrody można znaleźć na stronie 
CRFOP. 
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Uchwała w trakcie realizacji. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2019 r. poz. 2478 

91.  UCHWAŁA XII/91/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie pomników przyrody ożywionej 
położonych na terenie Gminy Bodzentyn 
oraz ustanowienia pomnika przyrody.  

BRO 

Podjęcie uchwały miało na celu aktualizacje prawa 
miejscowego w sprawie pomników przyrody. 
Wszystkie aktualne informacje na temat form 
ochrony przyrody można znaleźć na stronie 
CRFOP. 
Uchwała w trakcie realizacji. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2019 r. poz. 2479 

 

92.  UCHWAŁA XII/92/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 
marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku. 

BRO 

Uchwała zrealizowana. Zmiana dotyczyła 
ponoszenia kosztów opieki nad zwierzętami 
gospodarskimi, które utraciły schronienie, przez 
gminę. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 2480 w dniu 7 czerwca 2019 r.            
 i wdrożona do realizacji. 

 

93.  UCHWAŁA XII/93/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej.  

RMB 

Uchwała została zrealizowana.  
Powołano Komisję statutową w składzie: 

1) Radna Marzanna Borek, 
2) Radna Zofia Gliwa, 
3) Radna Bogusława Jankowicz, 
4) Radny Jan Wilkosz, 
5) Radna Katarzyna Sikora.  

Komisja opracowała i przedłożyła Radzie 
Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn, która została 
przyjęta na sesji 27 czerwca 2019 r.  

 

94.  UCHWAŁA XIII/94/2019 
z dnia 03 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  
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95.  UCHWAŁA XIII/95/2019 
z dnia 03 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 
r.  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2019 r. poz. 2790 

 

96.  UCHWAŁA XIV/96/2019 
z dnia 14 czerwca 2019 r. 
w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Bodzentyn płk. Janowi 
Piwnikowi ps. „Ponury”. 

RMB/ZST 

Uchwała została zrealizowana. Nadano tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn płk. 
Janowi Piwnikowi ps. „Ponury”. 

 

97.  UCHWAŁA XIV/97/2019 
z dnia 14 czerwca 2019 r. 
w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Bodzentyn mjr. 
Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu 
ps. „Nurt”. 

RMB/ZST 

Uchwała została zrealizowana. Nadano tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn mjr. 
Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. 
„Nurt”. 

 

98.  UCHWAŁA XV/98/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są 
te same nieruchomości. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Umowy zostały przedłużone na kolejne lata. 

 

99.  UCHWAŁA XV/99/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Bodzentyn wotum zaufania. 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. 
Wotum zaufania zostało udzielone Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bodzentyn.  

 

100.  UCHWAŁA XV/100/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. poz. 2930 

 

101.  UCHWAŁA XV/101/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.   

FN 

Zostało udzielone absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy z tytuły wykonania budżetu za 
2018.  
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102.  UCHWAŁA XV/102/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

103.  UCHWAŁA XV/103/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2019r. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. poz. 2931 

 

104.  UCHWAŁA XV/104/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy 
Bodzentyn. 

RMB/SEK 

Uchwała realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. poz. 2932 

 

105.  UCHWAŁA XV/105/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników do 
sądów powszechnych. 

RMB 

Powołano zespół, jednak z powodu 
niezgłoszenia się żadnego kandydata na ławnika 
uchwała nie została zrealizowana. 

 

106.  UCHWAŁA XV/106/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i 
niepublicznych podmiotów oświatowych 
oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 

COO 

Uchwała realizowana jest bieżąco Uchwała 
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. poz. 2933 

 

107.  UCHWAŁA XV/107/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 z 
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2019. 

MGOPS 

MGOPS realizował Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2019- realizowano zadania 
zapisane w programie. 

 

108.  UCHWAŁA XV/108/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie realizacji projektu pod nazwą 
„Centrum Usług – współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej” oraz zabezpieczenia 

MGOPS 

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bodzentynie przystąpił do 
realizacji projektu, złożył wniosek o 
dofinansowanie, podpisał umowę i rozpoczął 
realizację działań projektowych, wyłoniono 
wykonawcę, zawarto umowę 
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środków finansowych jako wkładu 
własnego na realizację projektu. 

109.  UCHWAŁA XV/109/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. poz. 2934 

 

110.  UCHWAŁA XV/110/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie 
zrównoważonego rozwoju placu targowego  
w Bodzentynie, 

BRO 

Apel przyjęto i przesłano do Wojewody 
Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
w Kielcach, Powiatowy Lekarz Weterynarii  

 

111.  UCHWAŁA XV/111/2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana.  
Nieruchomość została nabyta w formie aktu 
notarialnego na cel publiczny, jakim jest budowa 
ścieżki rowerowej i drogi dojazdowej. 

 

112.  UCHWAŁA XVI/112/2019 
z dnia 30.07.2019  
w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2047. 

 
FN 

 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

113.  UCHWAŁA XVI/113/2019 
z dnia 30.07.2019 
zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 12.08.2019 r. poz. 3148 

 

114.  UCHWAŁA XVI/114/2019 
z dnia 30.07.2019 
ustalenia zasad przyznawania i wysokości 
diet oraz rozliczania kosztów podróży 
służbowych przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych. 

FN/RMB 

Uchwała została zrealizowana. Ustalono zasady 
przyznawania i wysokości diet oraz rozliczania 
kosztów podróży służbowych przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych. Diety na podstawie 
przedmiotowej uchwały są naliczane.   
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115.  UCHWAŁA XVI/115/2019 
z dnia 30.07.2019 
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych 
Rady Miejskiej w Bodzentynie. 

FN/RMB 

Uchwała została zrealizowana. Ustalono 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 
Bodzentynie. Diety na podstawie przedmiotowej 
uchwały są naliczane.   

 

116.  UCHWAŁA XVI/116/2019 
z dnia 30.07.2019 
uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bodzentynie. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. poz. 3130 

 

117.  UCHWAŁA XVI/117/2019 
z dnia 30.07.2019 
utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców 
Gminy Bodzentyn. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana, Klub Seniora 
rozpoczął działalność, zawarto stosowne 
umowy, przeprowadzono rekrutację, 
prowadzono zajęcia przewidziane w projekcie. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. poz. 3131 

 

118.  UCHWAŁA XVI/118/2019 
z dnia 30.07.2019 
Szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla 
mieszkańców Gminy Bodzentyn. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana, ustalanie odpłatności 
za pobyt w Klubie Seniora następuje w drodze 
decyzji administracyjnej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. poz. 3132 

 

119.  UCHWAŁA XVI/119/2019 
z dnia 30.07.2019 
Zatwierdzenia projektu pozakonkursowego 
pn. „Aktywny start szansą na sukces. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa w 
Gminie Bodzentyn” wspófinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
budżetu Gminy Bodzentyn, stanowiącego 
realizację Osi priorytetowej RPSW.09.00.00, 
Działania RPSW.09.01.00 „Aktywna 
integracja zwiększająca szansę na 
zatrudnienie. 

MGOPS 

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bodzentynie przystąpił do 
realizacji projektu, złożył wniosek o 
dofinansowanie, podpisał umowę i rozpoczął 
realizację od  01.07.2019r. 
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120.  UCHWAŁA XVI/120/2019 
z dnia 30.07.2019 
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 
(ulicy Józefa Piłsudskiego) położonej w 
miejscowości Bodzentyn do kategorii drogi 
gminnej. 

BRO 

Nazwa ulicy została nadana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. poz. 3133 i 
wdrożona do realizacji.  

 

121.  UCHWAŁA XVI/121/2019 
z dnia 30.07.2019 
Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
komunalizacji mienia. 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji.  

122.  UCHWAŁA XVII/122/2019 
z dnia 29.08.2019 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2019 – 2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

123.  UCHWAŁA XVII/123/2019 
z dnia 29.08.2019 
Zmian w budżecie gminy na 2019 r. FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. poz. 3507 

 

124.  UCHWAŁA XVII/124/2019 
z dnia 29.08.2019 
Rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. 

 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Odpis skargi 
przesłano do skarżącego.   

 

125.  UCHWAŁA XVII/125/2019 
z dnia 29.08.2019  
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2013 
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 
marca 2013r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i 
warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

COO 

Uchwała realizowana jest bieżąco przez 
dyrektorów placówek oświatowych. Uchwała 
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. poz. 3508 
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nauczycieli w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę Bodzentyn. 

126.  UCHWAŁA XVII/126/2019 
z dnia 29.08.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

BRO 

Uchwała została zrealizowana. 
Nieruchomość została nabyta w formie aktu 
notarialnego z przeznaczeniem pod poszerzenie 
drogi gminnej w msc. Śniadka. 

 

127.  UCHWAŁA XVII/127/2019 
z dnia 29.08.2019 
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 
0585T Gołębiówka – Ściegnia – Wzdół 
Plebański od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą 
powiatową numer 0585T do kategorii drogi 
gminnej. 

BRO 

Uchwała została uchylona mocą Uchwały  
Nr XVIII/137/2019 z dnia 26.09.2019 r.  
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej  
nr 0585T Gołębiówka – Ścignia - Wzdół 
Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową 
numer 0584T do kategorii drogi gminnej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. poz. 3509 

 

128.  UCHWAŁA XVII/128/2019 
z dnia 29.08.2019 
Zmiany uchwały nr VII/53/2017 z dnia 29 
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na terenie Gminy 
Bodzentyn. 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji 
 
Uchwała podjęta w związku ze zmianą lokalizacji 
PSZOK w Bodzentynie ze względu na prace 
remontowe i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Bodzentynie. 
 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 3720 w dniu 27 września 2019 r.            
i wdrożona do realizacji. 

 

129.  UCHWAŁA XVIII/129/2019 
z dnia 26.09.2019 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2019 – 2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

130.  UCHWAŁA XVIII/130/2019 
z dnia 26.09.2019 
Zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. poz. 3882 
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131.  UCHWAŁA XVIII/131/2019 
z dnia 26.09.2019 
Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego. 

FN 

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie 
zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T 
polegająca na budowie chodnika w msc. 
Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn” w 
wysokości 260.050,00 zł. 

 

132.  UCHWAŁA XVIII/132/2019 
z dnia 26.09.2019 
Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego. 

FN 

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie 
zadania „Remont drogi powiatowej nr 0582T w 
msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn” w 
wysokości 241.034,00 zł.  

 

133.  UCHWAŁA XVIII/133/2019 
z dnia 26.09.2019 
Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego. 

FN 

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie 
zadania „Remont drogi powiatowej nr 0588T w 
msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn” w 
wysokości 98.108,00 zł. 

 

134.  UCHWAŁA XVIII/134/2019 
z dnia 26.09.2019 
Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego. 

FN 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Kieleckiego polegająca na 
wykonaniu dokumentacji projektowej pn. 
,, Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki 
pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-
Święta Katarzyna’’ oraz ,, Wykonanie projektu 
ścieżki rowerowej Wilków – Ciekoty’’ 
Pomoc rzeczowa wynosi pn. ,, Opracowanie 
dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-
rowerowej w miejscowości Wilków-Święta 
Katarzyna’’ wynosi 142 680,00  zł i zostanie 
udzielona w 2020 roku ze środków budżetu 
gminy Bodzentyn. 
Pomoc rzeczowa pn. ,, ,, Wykonanie projektu 
ścieżki rowerowej Wilków – Ciekoty’’ wynosi 
46 740,00 zł zostanie udzielona w 2019 roku ze 
środków budżetu gminy Bodzentyn  
Uchwała w trakcje realizacji. 

Uchwała  
Nr X/70/2019  
Rady Miejskiej  
w Bodzentynie 
z dnia 26.04.2019r 
utraciła moc.  

135.  UCHWAŁA XVIII/135/2019 
z dnia 26.09.2019 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 
2020. 

SEK 

Uchwalono Budżet Obywatelski dla Miasta 
Bodzentyn na rok 2020. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. poz. 3883 i 
wdrożona do realizacji.  
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136.  UCHWAŁA XVIII/136/2019 
z dnia 26.09.2019 
Rozpatrzenia wniosku. 

RMB/PUK 

Uchwała zrealizowana. Podatek od budowli 
wykorzystywanych na cele zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków nie został obniżony ze 
stawki 2% do 0,5%. Uchwała została przesłana 
do wnioskodawcy.  

 

137.  UCHWAŁA XVIII/137/2019 
z dnia 26.09.2019 
Zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T 
Gołębiówka - Ścignia-Wzdół Plebański od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do 
skrzyżowania z drogą powiatową numer 
0584T do kategorii drogi gminnej. 

BRO 

Droga powiatowej nr 0585T Gołębiówka – 
Ściegnia – Wzdół Plebański od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z 
drogą powiatową numer 0585T została zaliczona 
do kategorii drogi gminnej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. poz. 3884 
 

 

138.  UCHWAŁA XVIII/138/2019 
z dnia 26.09.2019 
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  
i Gminy Bodzentyn na lata 2019 – 2022 z 
perspektywą do roku 2026”. 

BRO 

W ramach programu realizowane są zadania 
mające na celu zrównoważony rozwój gminy 
wpływający na poprawę jakości środowiska 
i dążące do zachowania tutejszych obszarów 
chronionych. Do takich zadań można zaliczyć, np. 
wymianę indywidulanych systemów grzewczych 
bądź cyfryzację odczytów stanu liczników w 
Gminie Bodzentyn, poprzez zakup i montaż 
wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe. 
Uchwała w trakcie realizacji.  
 

 

139.  UCHWAŁA XVIII/139/2019 
z dnia 26.09.2019 
w sprawie skreślenia stawek opłaty 
targowej, wyznaczenia inkasentów i 
ustalenia wysokości prowizji za inkaso 
opłaty targowej na terenie Gminy 
Bodzentyn. 

FN 

Uchwała została zrealizowana.   
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. poz. 3885 

 

140.  UCHWAŁA XIX/140/2019 
z dnia 30.10.2019 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2019 – 2047. 

 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  
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141.  UCHWAŁA XIX/141/2019 
z dnia 30.10.2019 
Zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2019 r. poz. 4281 

 

142.  UCHWAŁA XIX/142/2019 
z dnia 30.10.2019 
W sprawie zmiany uchwały Nr 
XIII/102/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji 
Uchwała podjęta w związku ze zmianą lokalizacji 
PSZOK w Bodzentynie ze względu na prace 
remontowe i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Bodzentynie. 
Wysłano projekt uchwały do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Kielcach celem zaopiniowania – opinia 
pozytywna. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
pod poz. 4282 w dniu 12 listopada 2019 r.            
i wdrożona do realizacji. 

 

143.  UCHWAŁA XIX/143/2019 
z dnia 30.10.2019 
W sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego Gimnazjum 
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w 
Bodzentynie. 

COO 

Uchwała została zrealizowana  
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum im. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie  
zakończyło działalność. 

 

144.  UCHWAŁA XIX/144/2019 
z dnia 30.10.2019 
W sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności Publicznego Gimnazjum im. 
Oddziału Armii Krajowej we Wzdole 
Rządowym. 

COO 

Uchwała została zrealizowana  
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum im. 
Oddziału Armii Krajowej we Wzdole Rządowym 
zakończyło działalność. 

 

145.  UCHWAŁA XIX/145/2019 
z dnia 30.10.2019 
W sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 
BRO 

Uchwała polegająca na ustanowieniu pomnika 
przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy) 
rosnący na obszarze Sieradowickiego Parku 
Krajobrazowego (Siekierno) ze względu na 
wyróżniające się wartości przyrodnicze. 
Wszystkie aktualne informacje na temat form 
ochrony przyrody można znaleźć na stronie 
CRFOP. 
Uchwała w trakcie realizacji. 
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Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2019 r. poz. 4283. 

146.  UCHWAŁA XIX/146/2019 
z dnia 30.10.2019 
w sprawie zmian w składach osobowych 
komisji stałych Rady Miejskiej w 
Bodzentynie. 

 

RMB 

Uchwała została zrealizowana.  
Dokonano zmiany w składach osobowych 
komisji Planowania, Budżetu i Mienia 
Komunalnego oraz Komisji Rolnictwa i Spraw 
Samorządowych powołanych na kadencję 2018-
2023. 

 

147.  UCHWAŁA XX/147/2019 
z dnia 27.11.2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2047. 

 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

148.  UCHWAŁA XX/148/2019 
z dnia 27.11.2019 
Zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2019 r. poz. 4706 

 

149.  UCHWAŁA XX/149/2019 
z dnia 27.11.2019 
Obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 2020 r. 

 

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2019 r. poz. 4707 

 

150.  UCHWAŁA XX/150/2019 
z dnia 27.11.2019 
Określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2019 r. poz. 4708 

 

151.  UCHWAŁA XX/151/2019 
z dnia 27.11.2019 
Zmiany uchwały Nr IV/23/2018 z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2019. 

MGOPS 

Uchwała realizowana - wykonywano zadania 
zgodnie z założeniami Programu. 

 

152.  UCHWAŁA XX/152/2019 
z dnia 27.11.2019 
w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z 

ZST 

Program został uchwalony.  
Uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2020 r.  

Uchwała uchylona  
na mocy uchwały  
Nr XXV/205/2020 
w sprawie uchwalenia 
rocznego programu 
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020. 

 

współpracy Miasta  
i Gminy Bodzentyn  
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 
2020 

 

153.  UCHWAŁA XX/153/2019 
z dnia 27.11.2019 
Nadania nazwy ulicom na terenie Gminy 
Bodzentyn. 

 

BRO 

Nadano nazwy ulicom w sołectwie Święta 
Katarzyna.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2019 r. poz. 4709 

 

154.  UCHWAŁA XX/154/2019 
z dnia 27.11.2019 
Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym 0001 – 
Bodzentyn oznaczonej nr 2097/6. 

 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Nieruchomość zostanie sprzedana po dokonaniu 
podziału na poszerzenie działki sąsiedniej w 
formie aktu notarialnego. 

 

155.  UCHWAŁA XX/155/2019 
z dnia 27.11.2019 
w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

 
RMB 

Uchwała została zrealizowana. Wniosek  
w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości obiektów wykorzystywanych dla 
potrzeb Policji na terenie Gminy Bodzentyn w 
roku 2020 został uznany za bezzasadny. Uchwała 
została przesłana wnioskodawcy.  

 

156.  UCHWAŁA XXI/156/2019  
z dnia 20.12.2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2047. 
 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

157.     
UCHWAŁA XXI/157/2019  
z dnia 20.12.2019                                            
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2019r. 

Z  

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r. poz. 188 
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158.  UCHWAŁA XXI/158/2019  
z dnia 20.12.2019                                            

w  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla         
P    Powiatu Kieleckiego  

FN/BRO 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Kieleckiego polegająca na 
wykonaniu dokumentacji projektowej pn. 
,, Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki 
pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-
Święta Katarzyna’’ oraz ,, Wykonanie projektu 
ścieżki rowerowej Wilków – Ciekoty’’ 
 
Pomoc rzeczowa wynosi pn. ,, Opracowanie 
dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-
rowerowej w miejscowości Wilków-Święta 
Katarzyna’’ wynosi 142 680,00  zł i zostanie 
udzielona w 2020 roku ze środków budżetu 
gminy Bodzentyn. 
Pomoc rzeczowa pn. ,, ,, Wykonanie projektu 
ścieżki rowerowej Wilków – Ciekoty’’ wynosi 
46 740,00 zł zostanie udzielona w 2020 roku ze 
środków budżetu gminy Bodzentyn  
 
Uchwała w trakcje realizacji. 

Uchwała Nr 
XVIII/134/2019 
Rady Miejskiej  
w Bodzentynie  
z dnia 26.09.2019 
utraciła moc.  

159.  UCHWAŁA XXI/159/2019  
z dnia 20.12.2019                                               
w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/132/2019  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kieleckiego 

FN/BRO 

Po przetargu zmniejszono dotację celową na 
dofinansowanie zadania „Remont drogi 
powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, 
gm. Bodzentyn” do wysokości 126.056,00 zł. 

 

160.  UCHWAŁA XXI/160/2019  
z dnia 20.12.2019                                            
w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/133/2019 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

FN/BRO 

Po przetargu zmniejszono dotację celową na 
dofinansowanie zadania „Remont drogi 
powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. 
Bodzentyn” do wysokości 62.970,00 zł. 

 

161.  UCHWAŁA XXI/161/2019  
z dnia 20.12.2019                                           w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności przez osoby 
bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia – 
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 
w schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi. 

MGOPS 

Uchwała jest realizowana, ustalanie odpłatności 
za usługi pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r. poz. 189 
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162.  UCHWAŁA XXI/162/2019  
z dnia 20.12.2019                                           w 
sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Bodzentyn w roku 
szkolnym 2019/2020 

COO 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r. poz. 190 i 
wdrożona do realizacji.  

 

163.  UCHWAŁA XXI/163/2019  
z dnia 20.12.2019                                           w 
sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 
Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 
2020- 2035”. 

BRO 

Dokument zawiera informacje na temat 
przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie 
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych oraz 
możliwości stosowania środków poprawy 
efektywności energetycznej. Do takich zadań 
można zaliczyć: modernizacje źródeł ciepła  
z obniżeniem wskaźników zanieczyszczeń, 
energooszczędne oświetlenie uliczne, rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 

164.   
UCHWAŁA XXI/164/2019  
z dnia 30.12.2019                                           w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2047. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich  
w wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników.  

 

165.   
UCHWAŁA XXI/165/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2019r. 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Wprowadzono 
aktualizację planów finansowych. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. poz. 315 

 

166.   
UCHWAŁA XXI/166/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2020-
2047 

FN 

Uchwała została zrealizowana. Uwzględniono 
zmiany dot. przedsięwzięć wieloletnich w 
wyliczeniu wymaganych prawem wskaźników. 

 

167.  UCHWAŁA XXI/167/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  
i Gminy Bodzentyn na 2020 r.  

FN 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. poz. 316 i 
wdrożona do realizacji.  

 

168.  UCHWAŁA XXI/168/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej części 

BRO 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Nieruchomość zostanie sprzedana w formie 
zamiany z właścicielem nieruchomości  
nr 53/2. 
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nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym 0026 – Wzdół Kolonia 
oznaczonej nr 460/1 

169.  UCHWAŁA XXI/169/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie rozpatrzenia wniosku 

RMB 

Uchwała została zrealizowana Wniosek  
w przedmiocie umieszczenia w górnej części 
remontowanych budynków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bodzentynie oraz Miejsko - 
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie kuranta lub samego zegara został 
uznany za bezzasadny. Odpis uchwały przesłano 
do wnioskodawcy.  

 

170.  UCHWAŁA XXI/170/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie rozpatrzenia wniosku 

RMB 

Uchwała została zrealizowana. Wniosek  
w przedmiocie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym części działki nr 2097/6, 
położonej w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej, 
która według wstępnego podziału z dnia 08 
października 2019 roku nosi oznaczenie 2097/20 
oraz 2097/19, uznano za bezzasadny. Odpis 
uchwały przesłano do wnioskodawcy.  

 

171.  UCHWAŁA XXI/171/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Miejskiej w Bodzentynie dotyczącego 
działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Bodzentyna 

RMB/ZST 

Uchwała została zrealizowana. Rada przyjęła 
stanowisko. 
Odpis uchwały przesłano do wnioskodawcy.  

 

172.  UCHWAŁA XXI/162/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020.  

MGOPS 

MGOPS realizuje Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2020 - realizacja zadań zapisanych  
w programie, zawarto stosowne umowy. 

 

173.  UCHWAŁA XXI/173/2019  
z dnia 30.12.2019                                            
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
projektu planu sieci szkół podstawowych od 
dnia 1 września 2019 roku 

COO 

Uchwała została zrealizowana.  

 
Wszystkie uchwały przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zaś uchwały dotyczące finansów do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w ustawowym terminie 7 dni. Uchwały stanowiące gminne akty prawne zostały przekazane do Redakcji Dziennika 
Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.  


