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Wstęp 

Obowiązek opracowanie raportu o stanie gminy został wprowadzony nowelizacją 

ustawy o samorządzie gminnym w 2018roku. Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia 

Radzie Gminy raport, który podsumowuje działalność samorządu gminy za rok poprzedni.    

Informacje zawarte niniejszym dokumencie obejmują przede wszystkim realizację 

uchwał, programów, strategii i budżetu za 2018roku. 

Informacje te pozwolą mieszkańcom na rozszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminy, a także staną się postawą do prowadzenia dialogu na temat rozwoju, 

kierunków działania oraz przyszłości naszej gminy. 

 

 

Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Bejsce leży w sercu Małopolski, usytuowana jest na obrzeżach Województwa 

Świętokrzyskiego, w południowo -  wschodniej części powiatu kazimierskiego. Obszar gminy 

leży na Płaskowyżu Proszowickim, przeciętym doliną rzeki Nidy i Nidzicy, w bezpośrednim 

styku z Niziną Nadwiślańską. Bejsce to gmina typowo rolnicza dzięki czemu wyróżnia się 

świeżym i nieskażonym powietrzem i przepięknymi krajobrazami. 

Bejsce mogą poszczycić się przepięknymi i dobrze zachowanymi zabytkami: m.in.: 

Kościołem gotyckim z około 1335r. ufundowanym przez Ostasza Firleja - ówczesnego 

właściciela Bejsc. Dobudowana do kościoła renesansowa kaplica Firlejów jest wzorowana na 

kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Powstała w latach 1594-1600 jako kaplica nagrobna 

Mikołaja  Firleja i jego żony. Obecne trwają w niej prace renowacyjne. Tuż obok kościoła 

znajduje się dzwonnica z 1771roku. W sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Bejsce otoczony 

parkiem znajduje się Pałac Badenich  z 1802roku. Jest on pierwowzorem warszawskiego 

Belwederu ,który  zaprojektował słynny architekt Jakub Kubicki. 
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Gmina Bejsce składa się z 16 sołectw: Bejsce, Zbeltowice, Morawianki, Kijany, 

Grodowice, Brończyce, Czyżowice, Sędziszowie, Morawiany, Dobiesławice, Królewice, 

Prokocice, Kaczkowice, Uściszowice, Piotrkowice, Stojanowice.                                                      

Terytorialnie gmina zajmuje powierzchnię 5 748 ha (52 km
2
). 

 Gmina zamieszkiwana jest  przez  3995 osób.                                                                                            

Ogólna gęstość zaludnienia wynosi ok. 77 os/km
2
. 

 

 

STATYSTYKA LUDNOŚCI WG WIEKU I PŁCI NA KONIEC 2018 ROKU               

( POBYT STAŁY) 
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LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW NA TERENIE GMINY BEJSCE W LATACH 

2016-2018 

 

Stan na dzień 31.12. 2016 2017 2018 

Liczna urodzeń 30 31 36 

Liczba zgonów 68 52 67 
 

Lp. Miejscowość WIEK<18 lat Dorośli Razem 

1.  BEJSCE 101 643 744 

2.  BROŃCZYCE 14 125 139 

3.  CZYŻOWICE 44 243 287 

4.  DOBIESŁAWICE 41 219 260 

5.  GRODOWICE 34 185 219 

6.  KACZKOWICE 34 183 217 

7.  KRÓLEWICE 43 248 291 

8.  KIJANY 18 134 152 

9.  MORAWIANY 51 242 293 

10.  MORAWIANKI 18 152 170 

11.  PIOTRKOWICE 48 263 311 

12.  PROKOCICE 22 127 149 

13.  SĘDZISZOWICE 42 243 285 

14.  STOJANOWICE 24 160 184 

15.  UŚCISZOWICE 30 129 159 

16.  ZBELTOWICE 14 121 135 

 RAZEM 578 3417 3995 
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I. Infrastruktura komunalna, techniczna, ład przestrzenny , inwestycje. 

1.Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie 7.2. wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 

7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa, zrealizowano projekt pn.: „Poprawa gospodarki 

ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych”.  

Wybudowano w ramach zadania 67 przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków                  

w 15 miejscowościach na terenie gminy Bejsce przeznaczonych do unieszkodliwiania 

ścieków bytowo-gospodarczych w tym  

- oczyszczalnie z bioreaktorem – 2 

- oczyszczalnie z bioreaktorem i drenażem – 2 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, drenażem i nasypem – 5 

- oczyszczalnie z bioreaktorem i pompą – 1 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, pompą i nasypem – 21 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, pompą i dołem chłonnym – 2 

- oczyszczalnie z bioreaktorem i dołem chłonnym – 25 

- oczyszczalnie z osadnikiem i drenażem – 8 

- oczyszczalnie z osadnikiem, drenażem i pompą – 1 

Koszt robót budowlanych wyniósł 986 793,11 zł. Poziom dofinansowania z UE wyniósł 

515 530,00 zł.  

Zadanie realizowano w terminie od 13-02-2018 r. do 15-06-2018 roku. 

2.Wodociągi : 

Na terenie gminy Bejsce funkcjonuje jedna  stacja uzdatniania wody. 

Zbiorcza sieć wodociągowa o długości 94,86 km we wszystkich 16 miejscowościach. 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej- 840 m w Bejscach, podłączone 12 budynków. 

Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków – 428 sztuk, w tym 67 w roku 2018. 

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej- 968. 

 

1.Uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XXVI/96/1996 z dnia 24 listopada 1996r. Gmina Bejsce 

przystąpiła do Związku Międzygminnego „ Nida 2000”. 
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 Umową użyczenia z dnia 29 grudnia 2017 roku sieć wodociągowa została przekazana                     

w bezpłatne używanie Związkowi Międzygminnemu „NIDA 2000”w Starym Korczynie. 

 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Liczba naliczonych deklaracji w 2018 roku: 1211 

Kwota z naliczeń: 259 865,00 zł 

Miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:  

1) 15 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,  

2) 20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4,  

3) 25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej.  

Miesięczne stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny czyli zmieszane 

w wysokości:  

1) 25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,  

2) 30 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4, 

3) 40 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5 i powyżej. 

W 2018 roku zebrano na terenie gminy 354 896 kg odpadów komunalnych, z czego 

selektywnie odebrano 113 656 kg odpadów, zaś 54 392 kg poddano recyklingowi. 

Uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XVII/99/05 z dnia30 marca 2005r. Gmina Bejsce przystąpiła 

do Związku Międzygminnego pn. EZGOK w Rzędowie. 

4. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 

mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Bejsce obejmowała 129 pozycji,                

z czego status „aktywny” posiadały 109 podmioty, nowo rozpoczętych działalność 12, status 

„wykreślony” posiadało 2 podmioty, status „zawieszony” posiadały 7 podmioty, a liczba 

podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała                    

1 pozycję.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne.  

Rodzaj wykonywanych działalności w gminie : transport drogowy, wykonywanie pozostałych 

robót budowlanych wykończeniowych towarów, obróbka drewna,  pozostała sprzedaż 

detaliczna prowadzona poza siecią  sklepową , straganami i targowiskami. 
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5. Termomodernizacja Szkoły, Ośrodka Zdrowia i Biblioteki 

5.1. W dniu 30-11-2018 r. zakończono roboty budowlane i rozliczono Projekt WND-

RPSW.03.03.00-26-0076/16 pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy Bejsce” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach Projektu wykonano termomodernizację trzech budynków użyteczności 

publicznej tj. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Ośrodka Zdrowia w Bejscach 

oraz Biblioteki Publicznej w Bejscach. 

Wykonano docieplenia w/w budynków, wymieniono okna i drzwi, wymieniono instalację 

centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną wraz ze źródłami światła. 

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej to 85 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała 

część środków pochodzić będzie z budżetu Gminy Bejsce. 

Całkowita wartość projektu to 1 633 617,91 zł. Kwota dofinansowania UE to 721 441,55 zł. 

W 2018r. zostały złożone wnioski na termomodernizację  budynków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w miejscowościach Morawianki, Królewice, Sędziszowice. 

5.2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawiankach: 

Zakres: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby c.w.u.; 

- nowe źródło ciepła (piec na pelet) wraz z montażem nowej instalacji c.o.; 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 
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5.3.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewicach 

Zakres: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym - garaż; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby c.w.u.; 

- nowe źródło ciepła (piec na pelet) wraz z montażem nowej instalacji c.o.; 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

5.4.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach: 

Zakres: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym; 

- wymiana stolarki drzwiowej (garaż) 

- montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby c.w.u.; 

- nowe źródło ciepła (piec na pelet) wraz z montażem nowej instalacji c.o.; 

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

Zadania te są obecnie na etapie realizacji przy dofinansowaniu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym                           

i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  

6.Oświetlenie uliczne. 

Na terenie gminy znajduje się 709 lamp oświetlenia ulicznego rozmieszczonego                          

w 16 sołectwach gminy. Około 20 % są to lampy ledowe. Pozostałe to lampy sodowe, 

które w miarę możliwości finansowych gminy będą wymieniane sukcesywnie na bardziej 

oszczędne lampy ledowe. 
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W 2018r. wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Piotrkowice stacja IV. 

Zamontowano 12 lamp ledowych wraz z linią energetyczną. 

 

7.Infrastruktura drogowa. 

Na terenie gminy znajdują się następujące kategorie dróg: 

1) wojewódzkie – o długości 5,78 km 

2) powiatowe – o długości 44,35 km 

3) gminne – o długości 45,34 km  

4) wewnętrzne  

 

W 2018r. przebudowa dróg na terenie Gminy Bejsce 

7.1. Przebudowa dróg gminnych ze środków własnych: 

1) Przebudowa drogi nr dz. 483 w miejscowości Grodowice o długości 63,5 m, 

szerokości jezdni 3,0 m; szerokość poboczy po 0,5 m z kruszywa łamanego; 

2) Przebudowa drogi nr dz. 484 w miejscowości Grodowice o długości 71,0 m, 

szerokości jezdni 3,0 m; szerokość poboczy po 0,25 m z kruszywa łamanego; 

3) Przebudowa drogi nr dz. 434 w miejscowości Królewice o długości 100,0 m, 

szerokości jezdni 3,0 m; szerokość poboczy po 0,5 m z kruszywa łamanego;  

4) Przebudowa drogi nr dz. 682, 104/1 i 106 w miejscowości Kijany o długości 176 m, 

szerokości jezdni 3,0 m; szerokość poboczy po 1,0 m z kruszywa łamanego; 

5) Przebudowa drogi nr dz. 25 w miejscowości Stojanowice o długości 228 m, 

szerokości jezdni 3,0 m; szerokość poboczy po 0,5 m z kruszywa łamanego. 

 

Koszt robót budowlanych to 300 534,45 zł 
 

 

7.2 Współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 

1) Przebudowa drogi gminnej nr 307021 T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 

zakończona w dniu 31.10.2018 r. – koszt robot budowlanych 188 017, 18 zł z czego 

dofinansowanie – 95 971,00 zł, środki własne – 92 046,18 zł. 

Przebudowa polegała na wykonaniu poszerzenia drogi do szerokości 4,0 m podbudowy                      

z kruszywa drogowego o grubości 40 cm na poszerzeniu oraz położeniu nawierzchni 

asfaltowej na całej szerokości drogi o grubości 5 cm. 
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2) Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437                                  

i od km 0+441 do km 0+997 zakończona w dniu 31.10.2018 r. – koszt robot 

budowlanych 690 042,80 zł z czego dofinansowanie – 452 029,00 zł, środki własne – 

238 013,80 zł. 

3) Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354                            

i od km 1+358 do km 1+914 zakończona w dniu 30.11.2018 r. – koszt robot 

budowlanych 598 586,90 zł z czego dofinansowanie – 474 377,00 zł, środki własne – 

124 209,90 zł 

Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa drogowego o grubości 40 cm 

oraz położeniu nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm i szerokości 3,5 m oraz wykonaniu 

poboczny z kruszywa drogowego o szerokości 0,75 m. 

 

8. Gospodarka przestrzenna 

8.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Bejsce 

Obowiązująca zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bejsce, została uchwalona Uchwałą Rady Gminy w Bejscach Nr XXX/233/2013 z dnia 

21 listopada 2013 r.,  

Uwzględniając uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego zmiana „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce" obejmuje obszar 

Gminy w jej granicach administracyjnych i ma na celu miedzy innymi: 

• wyznaczenie w poszczególnych sołectwach nieruchomości gruntowych objętych 

indywidualnymi  wnioskami ich prawnych właścicieli, pod zabudowę: zagrodową                             

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, usługową, w zakresie rekreacji indywidualnej,                   

a także wyznaczenie terenów pod elektrownie wiatrowe, 

• wyznaczenie obszarów, na których będą realizowane inwestycje wynikające                                

z realizacji ustaleń„ Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „Programu Rozwoju Infrastruktury 

Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013", 

• wyznaczenie terenów pod realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu  

lokalnym oraz ponad lokalnym ze względu na postanowienia art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 2 

ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to także przebiegu 

gazociągu wysokiego ciśnienia  DN 700/8.4MPa wraz z kablem światłowodowym i 
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infrastrukturą zewnętrzną na odcinku 

Swarzów - Tworzeń - Zadanie II. 

• dokonanie zapisów ustaleń tekstowych w zakresie mającym na celu dostosowanie ich   

      treści do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych,  

            przytoczonych wyżej. 

Zmiana „Studium" posiada ujednoliconą formę rysunku i tekstu, które stanowią załącznik do 

uchwały o jego uchwaleniu. 

Przy precyzowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce przyjęto 

zasadę, zachowaniu ciągłości w procesie planowania przestrzennego poprzez: 

  - utrzymanie form przeznaczenia, określonych dla poszczególnych obszarów w „Studium" 

będącym przedmiotem zmiany, jak też ustalonych przesądzeniami realizacyjnymi, 

podejmowanymi w trybie art. 50 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym na podstawie decyzji administracyjnych, eliminując wyłącznie te elementy, 

które stwarzają kolizje w stosunku do uwarunkowań  określonych niniejszą zmianą w 

zakresie wynikających z wymogów aktualnie obowiązujących  przepisów szczególnych, 

mających odniesienie do wyznaczonego przeznaczenia. 

 8.2  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie miasta obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który 

został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Bejscach Nr IX/54/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 

r., dla obszaru obejmującego części miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, 

Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice o powierzchni  ok. 807 ha, co stanowi 13 % powierzchni  

gminy.  

Obszar objęty planem stanowi tereny, na których będą rozmieszczone urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, ich 

strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu                               

i użytkowaniu terenu, a także pozostałe tereny.  

9.Inwestycje 

9.1.Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Morawianki. 

Zadanie polegało na dobudowie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Morawianki garażu na samochód bojowy. 

Zakres prac obejmował: 

a) Stan surowy: 
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- roboty ziemne; 

- ławy fundamentowe,  

- ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betonowych wraz z izolacją; 

- ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych wraz z otworami na 

okna, drzwi i wrota; 

- stropy żelbetowe – płytowe z nadbetonem. Wieńce monolityczne na ścianach 

zewnętrznych; 

- więźby dachowe jętkowe z tarcicy; 

- pokrycie dachu i obróbki blacharskie blachą dachówko-podobną.  

- rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej. 

b) Stan wykończeniowy:  

- montaż okien i drzwi; 

- obsadzenie bramy garażowej segmentowej; 

- tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów; 

- dwuwarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym; 

- posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych; 

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną z dwukrotnym    

  szpachlowaniem; 

- dwukrotne malowanie farba emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, 

szpachlowanych;                                                                                                                                                                                  

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 14 cm; 

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego. 

Koszt robót budowlanych - 93.492,07 zł. Dobudowę wykonano ze środków własnych 

gminy. 

Realizacja zadania od dnia 11-06-2018 r. do dnia 31-08-2018 roku. 

 

9.2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prokocicach. 

 

W 2018r. przeprowadzona została  modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Prokocicach. 

Koszt inwestycji to 32.149zł. W tym dofinansowanie pozyskane w ramach programu Odnowa 

Wsi Świętokrzyskiej w kwocie 8.000 tys. zł. 

9.3 Budowa boiska sportowego w Bejscach. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic – W 2018r. 

pozyskane zostały środki na budowę boiska sportowego w Bejscach. Fundusze zostały 
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pozyskane za pośrednictwem LGD „Perły Ponidzia” z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W ramach zadania wykonania: 

bieżnię do skoku w dal, boisko trawiaste o pow. 60m x 32m. z dwoma bramkami do piłki 

nożnej, trybuny zewnętrzne dla 102 osób, piłkochwyty, boisko do piłki siatkowej, 

wykończenie zaplecza lekkoatletycznego: rzutnia kulą. Koszt całkowity projektu to 

140.000zł.- dofinansowanie 100%. 

II. Sprawozdanie jednostek gminnych: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 

 Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                       

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm. ) „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa 

radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach jest budżetową jednostką organizacyjną 

Gminy Bejsce wykonującą zadania administracji samorządowej i administracji rządowej                        

w zakresie pomocy społecznej. Źródłem finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej są środki z budżetu Wojewody oraz środki finansowe z budżetu Gminy Bejsce.    

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach zatrudnia   8 pracowników na                     

7 etatów tj. kierownika, 3 pracowników socjalnych,  główną księgową, pracownika do obsługi 

świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+,  asystenta rodziny w systemie zadaniowego 

czasu pracy na 0,5 etatu, pracownika ds. funduszu alimentacyjnego na 0,5 etatu. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania głównie  w oparciu o ustawę                 

o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę 

„Dobry Start”, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o systemie 

oświaty, ustawę o Karcie Dużej Rodziny, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” oraz  realizuje zadania wynikające               

z innych ustaw. 

 Ogółem w 2018 r. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( w tym wydatki 

na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z programu  „ Dobry Start”, stypendia, 

utrzymanie Ośrodka) wynosiły 4.169.399,09 zł;  z tego dotacja na dofinansowanie zadań 

własnych – 268.096,87 zł , inne dofinansowania – 2.991,00 zł, środki na zadania zlecone – 

3.203.551,23 zł  a środki własne gminy –  694.759,99 zł. 
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Z ogółu wydatkowanych środków – środki własne stanowią 16,66 %, dotacja na 

dofinansowanie zadań własnych –  6,5 %  a środki na zadania zlecone –  76,84 %. 

W 2018 roku z pomocy społecznej  skorzystało 109 rodzin, o liczbie osób w rodzinach – 275 

osób. 

Pracę socjalną prowadzono w 92 rodzinach, a w oparciu o kontrakt socjalny w 13 rodzinach. 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń przyznano i wypłacono: 

• Zasiłki stałe – 16 osobom – 180 świadczeń  na łączną kwotę 103.690 zł ze środków 

budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy. 

• Składki zdrowotne – 16 osobom – 180 świadczeń na łączną kwotę 9.278 zł                          

ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy. 

• Zasiłki okresowe – 15 rodzinom – 40 świadczeń na łączną kwotę 21.581 zł                         

ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy. 

• W ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z gorącego 

posiłku (zupy) skorzystało 72 uczniów z 39 rodzin w szkołach podstawowych i gimnazjum 

oraz 2 osoby w środowisku. Łącznie na zakup posiłków wydatkowano 41.952 zł ( z tego:               

ze środków własnych – 9.132 zł, z dotacji – 32.820 zł.). Ponadto w ramach Programu 

przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. 

W ramach Programu wypłacono zasiłki celowe 43 rodzinom na łączną kwotę 19.811 zł,                  

w tym środki własne – 4.279 zł, a dotacja – 15.532zł. 

Ogółem koszt programu wynosił 61.763 zł  ( z tego: środki własne 13.411 zł tj. 22% ogólnych 

kosztów programu  a dotacja –  48.352 zł co stanowi 78% ogólnych kosztów). 

• Ze środków własnych przyznano zasiłki celowe, specjalne celowe, udzielono pomocy 

rzeczowej ( zakup węgla ) na łączną kwotę 21.395,98 zł. 

• Udzielono pomocy w formie schronienia – 5 osobom –  na łączną kwotę  68.475 zł                

ze środków własnych gminy. 

• Odpłatność gminy za pobyt 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mieszkańców w domach pomocy społecznej wynosiła  – 250.865,04 zł – 108 świadczeń                     

ze środków własnych gminy. 

• na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano 82,02 zł z dotacji. 

• na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres        

90 dni przeznaczono 490 zł z dotacji. Wydano 7 decyzji dla 4 osób. 

• utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( wynagrodzenia pracowników wraz                   

z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną, czynsz, telefon, zakup materiałów biurowych                



16 
 

i innego sprzętu ) - 358.748 zł ( z tego dofinansowanie – 66.577 zł,                                                        

a środki własne – 292.171 zł  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z    ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta 

rodziny w 2018 r. pozyskano środki z Programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018 „ –  87,8 %  wynagrodzenia asystenta rodziny a środki własne 

stanowiły 12,2 %. Ogółem wydatki wynosiły 25.010 zł. 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2018 roku poniesiono koszty związane z pobytem 2 dzieci w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i pobytem 2 dzieci w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej w wysokości – 30.673,99 zł. 

W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i programu „Dobry Start”.  

W 2018 roku w ramach wyżej wymienionych zadań  przyznano i wypłacono: 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – na kwotę  505.677 zł –  4.328   świadczeń 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych „złotówka za złotówkę” – 18.520,07 zł – 415 świadczeń 

- zasiłek dla opiekuna –  65.571 zł –  123 świadczenia 

- świadczenia   pielęgnacyjne – na kwotę  91.072 zł – 62 świadczenia 

- zasiłki pielęgnacyjne – na kwotę 207.369 zł – 1.311 świadczeń 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -  33.000 zł – 33 świadczenia 

-  specjalny zasiłek opiekuńczy – na kwotę 30.069 zł – 57 świadczeń 

-  świadczenie rodzicielskie – na kwotę 54.916 zł – 61 świadczeń 

- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby uprawnione – na kwotę 

22.789 zł – 123 świadczenia oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – na kwotę 9.147 zł               

– 123 świadczenia. 

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 48.077 zł – 133 świadczenia. Kwoty 

zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego – 4.039,86 zł. 

Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wynosiły 1.106.653 zł. 

- przyznano i wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 1.944.803 zł – 3.905 

świadczeń. 

Ogółem wydatki na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi wynosiły 

1.971.240 zł. 
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- przyznano i wypłacono świadczenia z Programu „Dobry Start” - 374 świadczenia na kwotę 

112.200 zł. 

Ogółem wydatki z Programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi wynosiły 115.940 zł. 

 Od 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy  pomocy materialnej                   

o charakterze socjalnym – stypendia szkolne. W 2018 r. wypłacono stypendium szkolne dla 

38 uczniów na łączną kwotę 13.768,57 zł ( z tego dotacja – 11.014,86 zł, a środki własne                  

– 2.753,71 zł).  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Bankiem Żywności w 

Kielcach na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób 

najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa                              

2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w tym Programie zadania Organizacji 

Partnerskiej Lokalnej. Na dowóz artykułów spożywczych z Banku Żywności w Kielcach                 

do magazynu w Zbeltowicach wydatkowano 600 zł ze środków własnych. W Podprogramie 

2017 r. trwającym od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. wydano artykuły spożywcze                    

w ilości 17 ton 852 kg dla 370 osób. Osoby potrzebujące otrzymały w 4 paczkach następujące 

artykuły: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła, 

makaron, ryż, kasza, herbatniki, mleko, ser żółty, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, filet 

z makreli, cukier, miód, olej rzepakowy, gulasz z warzywami. 

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

uczestnicy Podprogramu 2017 wzięli udział w warsztatach edukacyjnych 

„ Kulinarnie mocni i zasady zdrowego żywienia” - 1 spotkanie dla 22 uczestników, 

„ Kulinarnie mocni i żywność jest cenna” - 1 spotkanie dla 16 uczestników. 

 

 

2. Oświata 

W gminie Bejsce funkcjonują następujące placówki oświaty: 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach, 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach im. Edwarda Haruzy, 

 Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach. 
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Lp. Typ Nazwa Adres 
Liczba 

nauczycieli 
Liczba uczniów 

1. Szkoła podstawowa 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. EDWARDA 

HARUZY W DOBIESŁAWICACH 

Dobiesławice 38a 14 93 

2. Szkoła podstawowa 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. GEN. 

FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO 

W BEJSCACH 

Bejsce 233 17 163 

3. Gimnazjum 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W 

CZYŻOWICACH 
Czyżowice 16 8 33 

4. Punkt przedszkolny 
PUNKT PRZEDSZKOLNY W 

BEJSCACH 
Bejsce 233 2 25 

5. Punkt przedszkolny 
PUNKT PRZEDSZKOLNY W 

DOBIESŁAWICACH 
Dobiesławice 38A 1 15 

Razem 42 329 
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ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Lp. 
Punkt 

przedszkolny 
Zerówka I II III IV V VI VII VIII Razem 

SSP Bejsce 25 19 18 16 12 27 20 16 19 16 188 

SSP 

Dobiesławice 
15 19 7 12 0 13 12 10 9 11 108 

Razem 40 38 25 28 12 40 32 26 28 27 296 

Razem klasy 

I - VIII 
  25 28 12 40 32 26 28 27 218 

Publiczne 

Gimnazjum 

Czyżowice 

    33      33 

Razem           329 
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Liczba etatów nauczycieli rok szkolny 2018/2019 

Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

33,78 0 3,50 4,22 26,06 

 

 

Szkoła Liczba pracowników gospodarczych [etat] 

SSP Bejsce 3 

SSP Dobiesławice 2,35 

Publiczne Gimnazjum 1 

 

Koszt utrzymania oświaty w 2018  

Subwencja Środki własne Razem 

2.541.704,00 1.181.683,99 3. 723.387,99 
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Koszty dowozu uczniów 

Środek transportu Koszt 

Gimbus – własność gminy 62 981,80 

( + kierowca) 40 312,99 

2 autobusy przewoźnika 89 723,40 

Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do 

OREW w Miechowie 
24 073,00 

Zwrot kosztów dowozu ucznia 

niepełnosprawnego pojazdem rodzica 
5 054,58 

 

Baza oświatowa 

Nazwa Opis 

SSP Bejsce 
Budynek szkoły, sala gimnastyczna, boisko 

sportowe 

SSP Dobiesławice Budynek szkoły, stadion sportowy 

Publiczne Gimnazjum  

w Czyżowicach 

Budynek szkoły, sala gimnastyczna, boisko 

wielofunkcyjne 
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Programy i inwestycje realizowane w oświacie w 2018r. 

Szkoła Nazwa Wartość [zł] 

 

SSP Bejsce 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bejscach wraz z wymianą 

instalacji CO i instalacji elektrycznej na energooszczędną LED 
 

843 348,00 

Utworzenie i wyposażenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
5 167,00 

Zakup 18 stanowisk komputerowych w ramach programu „Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 58 688,60  

Realizacja programu „SKS” 200,00 

Realizacja programu „Umiem pływać” 
Koszty dowozu                  

i opiekuna 

SSP Dobiesławice 

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na pokój nauczycielski i bibliotekę 4 761,00 

Utworzenie i wyposażenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 167,00 

Zakup 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych w ramach Programu 

„Aktywna tablica” 
15 000,00 

Zakup wyposażenia pracowni edukacyjnej                     w ramach programu 

WFOŚiGW pn. „ Pracownia edukacyjna w  Szkole Podstawowej – Czyste 
27 160,80 
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powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” 

Zakup 15 stanowisk komputerowych w ramach programu „Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 48 428,70 

Realizacja programu „Umiem pływać” 

 

 

Koszty dowozu                  

i opiekuna 

 

 

Przebudowa pomieszczeń szkolnych pod kątem uzyskania dodatkowych izb 

lekcyjnych w celu przystosowania szkoły do warunków szkoły 8              – klasowej 

sposobem gospodarczym 

5100 zł 

Uzupełnienie i wymiana mebli szkolnych 13 000 zł 
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3.Jednostki OSP 

W Na terenie gminy Bejsce działają druhowie strażacy zrzeszeni w 7 jednostkach OSP w tym 

jedna nieaktywna.  

Dwie z nich OSP Bejsce i Sędziszowice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo -

Gaśniczego. 

Udział jednostek  OSP włączonych do KSRG w działaniach ratowniczo – gaśniczych        

w   2018 roku.         

 

Udział jednostek  z poza KSRG w działaniach ratowniczo gaśniczych w 2018r. 

        

 

W 2018r. : 

Jednostka OSP Bejsce interweniowała przy 19 zdarzeniach na terenie Gminy Bejsce 

(5-Pożarów, 14-Miejscowych zagrożeń).  

Jednostka OSP Sędziszowice interweniowała przy 16 zdarzeniach na terenie Gminy 

Bejsce (5-Pożarów, 11-Miejscowych zogrożeń).  

Lp. 
Siedziba 

jednostki 
Siedziba gminy 

Udział  w 

akcjach  

w 2018 roku 

Zabezpiecze

nie rejonu 

chronionego 

w JRG 

Kazimierza 

W. 

1. Bejsce Bejsce 24 - 

2. Sędziszowice Bejsce 20 1 

RAZEM    44     1  

Lp

. 

Siedziba 

jednostki 
Siedziba gminy 

Udział  w akcjach  

w 2018 roku 

1. Czyżowice Bejsce 7 

2. Królewice Bejsce 2 

3. Piotrkowice Bejsce 1 

RAZEM    10  
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Jednostka OSP Czyżowice interweniowała przy 5 zdarzeniach na terenie Gminy 

Bejsce (4-P, 1-Mz).   

Jednostka OSP Królewice interweniowała przy 2  zdarzeniach na terenie Gminy 

Bejsce (1-P, 1-Mz). 

Jednostka OSP Piotrkowice interweniowała przy 1   zdarzeniu na terenie Gminy 

Bejsce (1-P). 

Udział jednostek OSP w ćwiczeniach w 2018r. 

 

Wyposażenie jednostek OSP: 

 Jednostki OSP z terenu gminy posiadają  następujące samochody pożarnicze: 

 OSP Bejsce: Ford Transit z 2012 roku i Star 244 z 1987 r.  

 OSP Sędziszowice: Ford Transit z 2002 r. i Steyr z 1981 r. 

 OSP Czyżowice: Star 1142 z 1997 r. 

 OSP Królewice: Gazela z 2006 r. 

 OSP Piotrkowice: Fiat Ducato z 1997 r. 

 OSP Morawianki: Volkswagen Transporter z 2002 r. 

 

Do swojej dyspozycji strażacy posiadają mi.in: 

 OSP BEJSCE: łódź aluminiową na przyczepie, hydrauliczny zestaw ratowniczy 

„Holmatro”, motopompę M-800, turbowentylator GF164 SE, agregat prądotwórczy,  2 

pompy szlamowe,  pompę pływającą, przecinarkę do stali i betonu,  4 pilarki 

łańcuchowe. 

 OSP SĘDZISZOWICE: łódź aluminiową na przyczepie, hydrauliczny zestaw 

ratowniczy LUCAS, motopompę M-800, agregat prądotwórczy,  2 pompy szlamowe, 

pompę pływającą, przecinarkę do stali i betonu, 3 pilarki łańcuchowe. 

 OSP CZYŻOWICE: motopompę M-800, 2 pilarki łańcuchowe, piłę do cięcia stali      

i betonu, 2 pompy szlamowe, agregat prądotwórczy. 

 OSP KRÓLEWICE: motopompę M-800, 2 pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, 

2 pilarki łańcuchowe, piłę do cięcia stali i betonu, pompę wysokociśnieniową. 

Lp

. 

Siedziba 

jednostki 
Siedziba gminy 

Udział  w 

ćwiczeniach 

5. Bejsce Bejsce 6 

7. Sędziszowice Bejsce 4 

9. Czyżowice Bejsce 3 

12. Królewice Bejsce 1 

RAZEM 14  
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 OSP PIOTRKOWICE: motopompę M-800, 2 pompy szlamowe, 2 pilarki 

łańcuchowe. 

 OSP MORAWIANKI: motopompę M-800. 

13 czerwca 2018 r. jednostki OSP otrzymały sprzęt ratowniczy pozyskany przez Gminę 

Bejsce na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Wszystkie OSP z terenu Gminy Bejsce otrzymały specjalistyczny sprzęt do ratowania 

ludzkiego życia i zdrowia. Łączna wartość zadania wyniosła 37.722,00 zł z czego dotacja z 

Funduszu Sprawiedliwości – 37.344,78 zł (99%), a wkład gminy – 377,22 zł (1%). 

OSP Bejsce – defibrylator AED Zoll Plus, torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami 

Kramera i deską ortopedyczną o wartości 10.121,00 zł, 

OSP Sędziszowice – defibrylator AED Zoll Plus, torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z 

szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 10.121,00 zł, 

OSP Czyżowice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską 

ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł 

OSP Królewice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską 

ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł 

OSP Piotrkowice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską 

ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł 

OSP Morawianki – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską 

ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł. 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach  

    Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018r. - 5914 woluminów. 

   Zakup nowości wydawniczych – 242 książki 

    Kwota wydatkowana – 7442 zł. 

a) Zakup ze środków własnych – 114 książek 

    Kwota wydatkowana – 4268 zł. 

b) Zakup ze środków ministerstwa kultury MKiDN – 128 książek 

     Kwota wydatkowana – 3174 zł. 

Czytelnictwo: 

Czytelnicy ogółem – 153 

W tym do lat 5  -      4 

6 – 12   – 21 

13 – 15   –  11 

16 – 19  – 19 

20 – 24  –  10 

25 – 44   –  12 
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45 – 60   –  30 

Powyżej 60  – 46 

Czytelnikom biblioteka oferowała 

– literaturę piękną 

– literaturę popularnonaukową 

– słowniki, encyklopedie i atlasy 

– lektury szkolne 

– literaturę dla dzieci i młodzieży 

Wypożyczenia ogółem – 732 

W tym książki – 732 

Czytelnictwo jest promowane poprzez wystawy książkowe tematycznie związane                           

z obchodami rocznic literackich i patriotycznych, Biblioteka jest wyposażona w stanowiska 

komputerowe z dostępem do internetu. 

Biblioteka brała udział w obchodach uroczystości Gminnych : 

• Dzień Kobiet – 8 marca 

• Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

• Spotkanie kobiet z KGW z powiatu Kazimierskiego „Babiniec” 

• Dni Gminy Bejsce 

• Śpiewać każdy może  Ku czci niepodległości. 

• Gminne Dożynki 

• Obchody Setnej Rocznicy Niepodległości 11 listopada 

• Mikołajki gminne 

• Spotkanie Wigilijne z seniorami w Klubie Seniora 

Biblioteka zorganizowała wspólne czytanie w Klubie Seniora „Narodowe Czytanie 

Przedwiośnia Stefana Żeromskiego”. 

Instytucja współpracuje w dziedzinie kultury z organizacjami działającymi na terenie Gminy 

Bejsce takimi jak: 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic 

• Gminny Ośrodek Kultury 

• Koło Gospodyń Wiejskich 

• Klub Seniora 

W miesiącu maju obchodzone były Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, które                             

w szczególny sposób wiążą się z działalnością Biblioteki. 
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Od 8 do 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek 2018 o haśle „Dowolność Czytania” 

pozwalającym nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy i mieć 

nieograniczone możliwości. Hasło nawiązywało także do 100-lecia obchodów Niepodległości 

przez Polskę. W tym czasie biblioteka była odwiedzana przez dzieci szkolne i wspólnie z 

biblioteką szkolną były organizowane lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne                                 

i recytatorskie. Lekcje z biblioteczne to jedna z form popularyzacji i rozwijana czytelnictwa, 

promowania książek i usług bibliotecznych. Lekcje były organizowane dla uczniów od 1 – 3 

klasy Szkoły Podstawowej. 

Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu w tym w sobotę i niedzielę. 

W 2018 roku była przeprowadzona termomodernizacja budynku, warunki lokalowe uległy 

dużej poprawie co ma ogromne znaczenie dla działalności biblioteki. 

 

III. Strategie i programy. 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bejsce 

 W strategii Rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bejsce na lata 2016-2023 

określono kierunki działań mających przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych 

w gminie.  

Cel strategiczny nr I – Zintegrowana polityka społeczna 

 Realizacja zadań polityki społecznej opierała się na współpracy wszystkich instytucji 

działających w tym obszarze. Podejmowano działania : 

-  podczas imprez rekreacyjnych, turniejów sportowych i rajdu rowerowego organizowanych  

   na terenie gminy prowadzone były działania informacyjne o tematyce profilaktycznej, 

 

- Gmina współpracowała i współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy  

   Bejsce i Okolic, 

- w każdym sołectwie odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące   

   rozwiązywania lokalnych problemów, 

- podnoszono wiedzę i umiejętności pracowników socjalnych, poprzez podnoszenie     

   kwalifikacji zawodowych na szkoleniach, seminariach, kursach, 

- prowadzono analizy dotyczące efektywności oraz trafności udzielanej pomocy 

Cel strategiczny nr II – skuteczny system opieki nad rodziną 
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 Realizacja zadań związanych ze skutecznym systemem opieki nad rodziną i dzieckiem 

oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Podejmowane działania zmierzały do : 

- opracowania i realizacji 3- letniego gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-

2018, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

- przydzielenia asystenta rodziny, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej, 

- współpracy asystenta rodziny i pracowników socjalnych z placówkami oświatowymi, 

- objęciu bezpłatnym dożywianiem w szkołach m.in. dzieci z rodzin najuboższych, 

- realizowaniu programu operacyjnego – Pomoc żywnościowa FEAD 2014-2020, 

- organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie turniejów tenisa 

stołowego, piłki siatkowej, rajdu rowerowego. 

Cel strategiczny nr III –  integracja społeczna i zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  

- współpraca z PUP w zakresie rozpowszechniania ofert pracy oraz zatrudnianie w ramach 

robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, 

- prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                         

w oparciu o kontrakty socjalne, 

- podejmowanie działań  na rzecz osób starszych poprzez otwarcie Klubu Seniora. 

 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bejsce na lata 2016-2018 

 Na podstawie art. 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                    

i systemie pieczy zastępczej uchwałą nr XV/104/2016  Rady Gminy z dnia 15 marca 2016r. 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Bejsce na lata 2016-2018. Program 

obejmował : 

- systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemem opiekuńczo – wychowawczym, 

- przydzielenie asystenta rodziny. Działaniami wspierającymi, motywującymi i pomocowymi 

asystent objął 7 rodzin, w których wychowywało się 20 dzieci, z czego 2 aktualnie przebywa 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

- monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin problemowych, 

- współpracę wszystkich instytucji działających na rzecz wspierania rodziny, 

- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez pomoc finansową i rzeczową, świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, pomoc 

żywnościową, bezpłatne dożywianie w szkołach. 
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3.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

 Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2017 z dnia                                   

27 grudnia 2017r.  

 W 2018r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła                      

11 posiedzeń. Wydała 3 postanowienia w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy.  

Wpłynęło 14 wniosków o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 

odwykowe. Na posiedzenia komisji zgłosiło się 8 osób.  

Z każdą osobą, która zgłosiła się na posiedzenia komisji przeprowadzono rozmowę 

motywującą do podjęcia leczenia dobrowolnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów 

żadna z osób nie podjęła dobrowolnego leczenia, a 5 osób skierowano do sądu.  

Opłacono badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone przez biegłych 

sądowych psychiatrę i psychologa – 5 osobom.  

W punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym specjalista ds. uzależnień udzielił w 2018 r:  

129 porad – dla 21 osób z problemem alkoholowym 

17 porad – dla 4 osób współuzależnionych 

13 porad – dla 3 osób doznających przemocy w rodzinie 

22 porady – dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W 2018r w szkołach podstawowych i gimnazjum realizowane były programy: 

- „Rób to co kochasz”- autorski program profilaktyczny o charakterze uzależnień,                              

– 4 warsztaty dla klas VI-VIII szkół podstawowych i gimnazjum, 

- „Broń się, nie trać wiary” - koncert i pogadanka profilaktyczna dla klas IV – VIII szkół     

    Podstawowych, 

- warsztaty profilaktyczne – dla klas I – III szkół podstawowych, 

- „Nad przepaścią” - spektakl teatralny z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów    

    Gimnazjum, 

- organizowano konkursy tematyczne dotyczące profilaktyki uzależnień w szkołach    

   podstawowych i gimnazjum. 

 



31 
 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie na lata 2016 – 2021  

 Przeprowadzona została diagnoza zjawiska przemocy . Dokument został opracowany 

na podstawie badań ankietowych prowadzonych wśród młodzieży szkolnej oraz osób 

dorosłych. 

 W ramach działań pedagogizacji  środowiska terapeuta uzależnień z punktu 

konsultacyjno-informacyjnego przy Urzędzie Gminy Bejsce dyżurował podczas 

imprez, gdzie udzielał nieodpłatnie wsparcia osobom doznającym przemocy, ponadto 

prowadzona była pedagogizacja rodziców podczas spotkań wywiadowczych.  

 W 2018r. swoja działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny                                     

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

5. Roczny Program Współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018r. 

W 2018 roku w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce   z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” ogłoszono jeden 

otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Upowszechnianie kultury fizycznej                      

i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych                     

i udział we współzawodnictwie sportowym”.  

Na w/w konkurs wpłynęła jedna oferta Ludowego Klubu Sportowego „NIDZICA” z siedzibą 

w Dobiesławicach. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowę z Ludowym Klubem 

Sportowym „NIDZICA” z siedzibą w Dobiesławicach. Okres realizacji zadania został 

ustalony od dnia 23.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Zgodnie z umową zawartą z Ludowym Klubem Sportowym „NIDZICA” w dniu  23 marca 

2018 r. koszt całkowity realizacji zadania miał wynosić 95 650,00 zł, z czego 50 000,00 zł 

stanowić miały środki pochodzące z dotacji, 31 300,00 zł inne środki finansowe (w tym 

własne) i 14 350,00 zł wkład osobowy. 
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Według sprawozdania końcowego złożonego przez LKS „NIDZICA” w dniu 29.01.2019 r., 

koszt całkowity realizacji zadania publicznego wyniósł 96 189,95 zł, z czego 48 400,00 zł 

stanowiła uzyskana dotacja, 33 889, 95 zł inne środki finansowe (w tym własne) i 13 900,00 

zł wkład osobowy. 

Z uwagi na niewykorzystanie całości dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty                        

w wysokości 1 600,00 zł. 

W ramach realizacji zadania LKS „NIDZICA” przeprowadził 148 półtoragodzinnych treningów,                 

w których uczestniczyło średnio po 16 zawodników. Oprócz tego uczestniczył       w 4 turniejach,               

w okresie przygotowawczym rozegrał 8 meczów sparingowych, a 3 drużyny rozegrały 48 meczów 

ligowych. 

6. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce. 

 Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Bejsce 

Lp. Miejscowość Rodzaj budynku Ilość  

lokali 

Powierzchnia 

użytkowa 

w m
2
 

Stan techniczny 

1 2 3 5  6 

1. Czyżowice nowy Dom 

nauczyciela 

6 393,50 średni 

stary Dom 

nauczyciela 

1 35,20 zły 

2. Dobiesławice szkoła 2 125,5 średni 

 

Lokale, które przeznacza się na lokale socjalne. 

Lp. Miejscowość Rodzaj 

budynku 

Ilość lokali Powierzchnia 

użytkowa 

1. Czyżowice stary Dom 

nauczyciela 

1 44,8 
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Większość budynków gminnych wymaga modernizacji, ze względu na wiek, ogólny stan 

techniczny i konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych. 

Gmina będzie dążyć do osiągnięcia stanu, w którym wpływy z czynszu najmu lokali 

mieszkalnych pokrywać będą koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego.  

Jednak ze względu na stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy przewiduje się 

częściowe dofinansowanie jego utrzymania ze źródeł własnych. 

Obecnie obowiązuje stawka bazowa czynszu ustalona zarządzeniem Wójta Gminy                           

w Bejscach nr 102/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w wysokości 4,50 zł za m
2
 powierzchni. 

Wykaz czynników obniżających lub podwyższających stawkę czynszu przedstawia poniższa 

tabela: 

Stan wyposażenia 

mieszkań w 

instalację 

Stawka bazowa 

czynszu 

zł/1m
2 

% stawki 

bazowej 

Stawka rzeczywista 

zł/1m
2 

Mieszkanie 

z centralnym 

ogrzewaniem 

 

4,50 

 

110 % 

 

4,95 

Mieszkanie 

bez centralnego 

ogrzewania 

 

4,50 

 

90 % 

 

4,05 

LOKALE UŻYTKOWE 

L.p Data 

zawarcia 

umowy 

Nazwa 

Najemcy 

Przedmiot 

najmu 

Powierzchnia 

w m
2 

Stawka 

za 1 m
2 

Wysokość 

czynszu 

 

1. 30-12-

1998 

Urząd Poczty Lokal 49,26 16,50 zł 812,79 zł 
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użytkowy + VAT + VAT 

2. 01-12-

1999 

Bank Spółdzielczy 

Kielce 

Lokal 

użytkowy 

63,00 17,60 zł 

+ VAT 

1108,80 zł 

+ VAT 

3. 01-02-

2011 

Telekomunikacja 

Polska S.A. 

(Orange) 

Lokal 

użytkowy 

21,50 16,50 zł 

+ VAT 

354,75 zł 

+ VAT 

4. 31-01-

2014 

Gminna 

Spółdzielnia SCh 

Kazimierza W. 

Lokal 

użytkowy 

28,00 4,70 zł 

+ VAT 

131,60 zł 

+ VAT 

5. 15-11-

2016 

Daniel Wiśniewski 

Dobiesławice  

Lokal 

użytkowy 

82,00 4,70 zł 

+ VAT 

385,40 zł 

+ VAT 

6. 01-03-

2017 

Bożena Pietrzyk 

Królewice 

Lokal 

użytkowy 

24,70 4,70 zł 

+ VAT 

116,09 zł 

+ VAT 

7. 

 

14-07-

2017 

Marek Molo 

Bejsce 

Lokal 

użytkowy 

15,74 2,50 zł 

+ VAT 

39,35 zł 

+ VAT 

8. 12-10-

2018 

Ośrodek Zdrowia 

BEJMED Bejsce 

Lokal 

użytkowy 

202,03 4,00 zł 

+ VAT 

808,12 zł 

+ VAT 

9. 15-10-

2018 

Stomatologia 

 

Lokal 

użytkowy 

33,13 4,00 zł 

+ VAT 

132,52 zł 

+ VAT 

7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 – 2020 został uchwalony Uchwałą                             

nr XVII/118/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 czerwca 2016 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie 

wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.                              

Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, 
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realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, 

ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji. 

Zadania zrealizowane w 2018r. 

Lp. Obszar Zakres zadań 

Finansowanie 

 

Orient

acyjny 

efekt 

energe

tyczny 

Orienta

cyjny 

efekt 

redukcj

i emisji 

CO2 

Proponowany 

termin 
Realizacja 

[MWh

/rok] 

[MgCO

2/rok] 

1.1

* 

Obiekty 

Gminne 

Budynek Szkoły 

Podstawowej w 

Bejscach 

RPO (Działanie 

3.3 „Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

publicznym                                     

i 

mieszkaniowym

” Osi 3 

„Efektywna i 

zielona 

energia”, 

kredyt 

komercyjny 

333 112,55 2016-2018 

Zrealizowano w 

2018 r. Wykonano 

docieplenie 

budynku, wymianę 

instalacji 

centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą 

grzejników, 

wymianę instalacji 

elektrycznej wraz 

ze źródłami 

światła. 

 

1.2

* 

Obiekty 

Gminne 

Budynek 

Biblioteki 

Publicznej w 

Bejscach 

RPO 

(Działanie 3.3 

„Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

333 112,55 2016-2018 

Zrealizowano w 

2018 r. 

Wykonano 

docieplenie 

budynku, wymianę 



36 
 

w sektorze 

publicznym                                     

i 

mieszkaniowy

m” Osi 3 

„Efektywna i 

zielona 

energia”, 

kredyt 

komercyjny 

instalacji 

centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą 

grzejników, 

wymianę źródeł 

światła. 

1.3

* 

Obiekty 

Gminne 

Budynek 

Ośrodka Zdrowia 

w Bejscach 

RPO (Działanie 

3.3 „Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

publicznym                                     

i 

mieszkaniowym

” Osi 3 

„Efektywna i 

zielona 

energia”, 

kredyt 

komercyjny 

166 56,11 2016-2018 

Zrealizowano w 

2018 r. 

Wykonano 

docieplenie 

budynku, wymianę 

instalacji 

centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą 

grzejników, 

wymianę źródeł 

światła. 

 

IV .FINANSE  

1. Realizacja budżetu. 

 Budżet Gminy na 2018 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy   w Bejscach  Nr 

XXXII/226/2017  z dnia 29 grudnia  2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 

2018 rok . Plan dochodów budżetowych uchwalono   w wysokości 17.282.811 zł, natomiast 

plan wydatków w wysokości 18.027.071 zł. W trakcie jego realizacji za 2018 rok plan 

dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.216.537,46 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 

20.499.348,46 zł Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.216.537,46 zł  i ostatecznie 

zamknął się kwotą 21.243.608,46 zł Planowany deficyt został pokryty kredytem. 
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Zmiany planu dochodów na przestrzeni 2018 r. 

Dział Nazwa działu Plan na 

początku 2018 r. 

Zmiany Stan na koniec 

31.12.2018 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 957.416 306.370,94 1.263.786,94 

600 Transport i łączność 3.500 1.600.424 1.603.924 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

1.519.642 -8.556 1.511.086 

720 Informatyka  84.935 84.935 

750 Administracja 

publiczna 

39.853 16.646 56.499 

    751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

878 47.479 48.357 

   756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 

z ich poborem 

2.558.854 2.400 2.561.254 

  758 Różne rozliczenia 6.433.785 6.139,52 6.439.924,52 

  801 Oświata i wychowanie 10.000 137.002 147.002 

  851 Ochrona zdrowia - 490 490 

  852 Pomoc społeczna 170.824 131.311 302.135 

  854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

- 25.643 25.643 

  855 Rodzina 3.126.259 817.563 3.943.822 

  900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

2.461.800 40.690 2.502.490 
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  921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

- 8.000 8.000 

 Razem: 17.282.811 3.216.537,46 20.499.348,46 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 Na plan dochodów w wysokości 20.499.348,46 zł wykonano 16.576.226,79 zł                    

co stanowi 80,86 %. 

Realizacja dochodów ze względu na poszczególne źródła pochodzenia kształtuje się 

następująco: 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody własne 10.951.283 3.468.544,55 31,67 

Subwencje 6.437.259 6.437.259,00 100,00 

Dotacje  9.110.806,46 6.670.423,24 73,21 

RAZEM: 20.499.348,46 16.576.226,79 80,86 

 

 

Lp. Treść  2018 

1. Dochody ogółem, w tym: 16.576.226,79 

a. Dochody bieżące 13.853.860,89 

b. Dochody majątkowe 2.722.365,90 

2. Wydatki ogółem, w tym: 16.756.873,44 

a. Wydatki bieżące 12.110.694,34 

b. Wydatki majątkowe 4.646.179,10 

3. Wynik -180.646,65 
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Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bejsce za 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

956.616 751.767,95 78,58 

2. 010 01095 Pozostała działalność 307.170,94 

 

307.328,66 100,05 

3. 600 60016 Drogi publiczne gminne 549.824 547.637,76 99,60 

4. 600 60017 Drogi wewnętrzne 8.100 8.100,00 100,00 

5. 600 60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

1.046.000 1.022.377,00 97,74 

6. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

143.434 154.123,27 107,45 

7. 700 70095 Pozostała działalność 1.367.652 596.089,90 43,58 

8. 720 72095 Pozostała działalność 84.935 - - 

9. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 45.975 43.944,57 95,58 

10. 750 75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

1.400 1.377,60 98,40 

11. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

4.000 4.010,04 100,26 

12. 750 75095 Pozostała działalność 5.124 7.239,94 141,29 

13. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

878 878,00 100 
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14. 751 75109 Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

47.479 43.483,02 91,58 

15. 756 75601 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

1.000 - - 

16. 756 75615 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

413.420 463.052,20 112,00 

17. 756 75616 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku 

od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

974.785 976.469,89 100,17 

18. 756 75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

49.060 62.041,88 126,46 

19. 756 75621 Udziały gmin w podatkach 

stanowiących 

1.122.989 1.203.813,35 107,19 

20. 758 75801 Cześć oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 

2.541.704 2.541.704,00 100 
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samorządu terytorialnego 

21. 758 75807 Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 

3.738.907 3.738.907 100 

22. 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.665,52 2.665,52 100 

23. 758 75831 Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 

156.648 156.648,00 100 

24. 801 80101 Szkoły podstawowe 38.000 33.728,64 88,75 

25. 801 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

17.810 15.987,90 89,76 

26. 801 80104 Przedszkola 10.000 22.020,60 220,20 

27. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

53.430 53.430,00 100 

28. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

27.736 27.719,89 99,94 

29. 801 80195 Pozostała działalność 26 26,00 100,00 

30. 851 85195 Pozostała działalność 490 490,00 100 

31. 852 85202 Domy pomocy społecznej 6.650 13.550,00 203,75 

32. 852 85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

19.649 18.424,30 93,76 
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zajęciach centrum integracji 

społecznej 

33. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

29.990 37.940,40 126,51 

34. 852 85216 Zasiłki stałe 105.917 103.690,10 97,89 

35. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66.577 66.577,00 100 

36. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 48.352 48.352,00 100 

37. 852 85295 Pozostała działalność 25.000 - - 

38. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.643 11.014,86 42,95 

39. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 1.999.605 1.971.240,16 98,58 

40. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.168.194 1.106.652,50 94,73 

41. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 97 82,02 84,55 

42. 855 85504 Wspieranie rodziny 175.926 126.535,00 71,92 

43. 855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 

600.000 - - 

44. 900 90002 Gospodarka odpadami 257.090 249.694,45 97,12 

45. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.000 - - 

46. 900 90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 

2.181.500 - - 
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47. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze 

środowiska 

10.000 199,56 1,99 

48. 900 90020 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

- 39,82 - 

49. 900 90095 Pozostała działalność 51.900 27.437,04 52,86 

50. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

8.000 7.735,00 96,68 

RAZEM 20.499.348,46 16.576.226,79 80,86 

 

Realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 1.263.786,94 zł wykorzystano 1.059.096,61 zł, co stanowi 

83,80 % Zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze wpływu dotacji na wypłatę zwrotu 

podatku akcyzowego oraz inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez 

budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych”. 

- Transport i łączność – Na plan 1.603.924 zł wykonano 1.578.114,76 zł, co stanowi 

98,39%. Dochody w tym dziale dotyczą w głównej mierze zadań związanych z przebudową 

dróg:  

- „Przebudowa drogi w miejscowości Kijany”, 

- „ Przebudowa drogi w miejscowości Stojanowice”, 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grodowice”, 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Królewice”, 

- „Przebudowa dróg dojazdowych”, 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 307021T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 w ramach 

skutków klęsk żywiołowych”, 

- Przebudowa drogi nr działki 17 w Bejscach oraz nr działki 480/2                                                    

w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437 i od km0+441 do km 0+997 w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych”, 
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- „Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354 i od km 

1+358 do km 1+914 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. 

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 1.511.086 zł wykonano 750.213,17zł, co stanowi 

49,64 %. Wykonane dochody w tej dziedzinie dotyczą inwestycji pn. „Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce”. 

- Administracja publiczna – Na plan 56.499 zł wykonano 56.572,15 zł, co stanowi                 

100,12 %. Dochody w tym dziale dotyczą dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego. 

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

sądownictwa – Na plan 48.357 zł wykonano 44.361,02 zł, co stanowi 91,73 %.                          

Środki te dotyczą dotacji na wynagrodzenie dla osoby sporządzającej stały rejestr wyborców 

oraz wydatków związanych z wyborami do rady gminy               i wyborami na wójta. 

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Na plan 

2.561.254zł wykonano 2.705.377,32 zł, co stanowi 105,62 %.  

Powyższe dochody dotyczą min.: 

- wpływów podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie 

karty podatkowej, 

- wpływów z podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych, 

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                                                     

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych, 

- wpływów z udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa, 

- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw. 

W dziale tym występują zaległości w wysokości 338.090,52 zł. Na zalegających wystawiono 

upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

- Różne rozliczenia – Na plan 6.439.924,52 zł wykonano 6.439.924,52 zł co stanowi                

100,00 %.  

- Oświata i wychowanie – Na plan 147.002 zł wykonano 152.913,03 zł, co stanowi                       

104,02 %.  Środki te w głównej mierze dotyczą dotacji otrzymanej z Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 
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Ochrona zdrowia – Plan w tym dziale dotyczy dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. 

Na plan 490 zł wykonano 490,00 zł co stanowi 100,00 %. 

- Pomoc społeczna – Na plan 302.135 zł wykorzystano 288.533,80 zł, co stanowi 95,49 %. 

Wpływy stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin.  

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 25.643 zł wykonano 11.014,86 zł.                           

Plan w tym dziale został wykonany w 42,95 %. 

Środki te przeznaczone są na udzielenie pomocy materialnej dla dzieci najuboższych. 

- Rodzina – Na plan 3.943.822 zł wykonano 3.204.509,68 zł, co stanowi  81,25 %. Dochody 

w tym dziale dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 2.502.490 zł wykonano 

277.370,87 zł, co stanowi 11,08 % . W dziale tym znajdują się głównie dochody związane z 

opłat związanych z gospodarką odpadami oraz zadaniem pn. „ Budowa mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce”. 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –  Na plan 8.000 zł wykonano 7.735,00 zł,                   

co stanowi 96,68 %. 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 

Plan wydatków opiewał na 21.243.608,46 zł z czego wykonano 16.756.873,44 zł.                         

Na wydatki te składają się:  

- wydatki bieżące: plan – 13.158.240,46 zł – wykonanie – 12.110.694,34 zł, 

- wydatki majątkowe – 8.085.368 zł – wykonanie – 4.646.179,10 zł.  

Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami                      i 

porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.    

     

Realizację tą przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi 1.108.856 1.001.993,11 90,36 

2. 010 01030 Izby rolnicze 16.282 15.514,77 95,28 
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3. 010 01095 Pozostała działalność 600.788,94 570.518,29 94,96 

4. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.000 1.847,27 92,36 

5. 600 60016 Drogi publiczne gminne 444.939 393.108,44 88,35 

6. 600 60017 Drogi wewnętrzne 69.500 66.671,90 95,93 

7. 600 60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

1.519.715 1.491.413,35 98,13 

8. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

120.680 96.402,29 79,88 

9. 700 70095 Pozostała działalność 1.665.629 1.612.697,21 96,82 

10. 710 71095 Pozostała działalność 22.600 5.600,00 24,77 

11. 720 72095 Pozostała działalność 114.168 - - 

12. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 45.945 43.938,37 95,63 

13. 750 75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

95.600 86.643,46 90,63 

14. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

1.658.223 1.584.789,21 95,57 

15. 750 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

99.697 70.781,00 70,99 

16. 750 75095 Pozostała działalność 59.200 55.952,88 94,51 

17. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

878 878,00 100,00 

18. 751 75109 Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

47.479 43.483,02 91,58 
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miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

19. 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000 5.000,00 100,00 

20. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 447.770 266.508,41 59,51 

21. 754 75414 Obrona cywilna 2.000 - - 

22. 754 75421 Zrządzenie kryzysowe 32.338 - - 

23. 754 75495 Pozostała działalność 6.100 2.208,15 36,19 

24. 757 75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

180.000 99.439,52 55,24 

25. 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.665,52 2.665,52 100,00 

26. 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.650 - - 

27. 801 80101 Szkoły podstawowe 2.540.994 2.421.025,76 95,27 

28. 801 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

214.358 178.325,05 83,19 

29. 801 80104 Przedszkola 34.840 34.839,26 99,99 

30. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

215.797 170.452,60 78,98 

31. 801 80110 Gimnazja 903.520 875.789,46 96,93 

32. 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 304.930 270.034,86 88,55 

33. 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

3.000 3.000,00 100,00 

34. 801 80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

64.837 54.575,21 84,17 
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nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych 

35. 801 80152 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, 

szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II 

stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 

44.500 35.890,82 80,65 

36. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

27.736 27.719,89 99,94 

37. 801 80195 Pozostała działalność 6.850 4.050,00 59,12 

38. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 500 - - 

39. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.225 23.595,73 93,54 

40. 851 85195 Pozostała działalność 490 490,00 100,00 
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41. 852 85202 Domy pomocy społecznej 251.000 250.865,04 99,94 

42. 852 85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach 

centrum integracji społecznej 

19.749 18.424,30 93,29 

43. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

145.790 111.452,14 76,44 

44. 852 85216 Zasiłki stałe 105.917 103.690,10 97,89 

45. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 374.960 358.747,72 95,67 

46. 852 85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

5.250 - - 

47. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61.769 61.762,68 99,98 

48. 852 85295 Pozostała działalność 61.250 35.478,00 57,92 

49. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28.443 13.768,57 48,40 

50. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 1.999.605 1.971.240,16 98,58 

51. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.167.194 1.106.652,50 94,81 
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52. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 97 82,02 84,55 

53. 855 85504 Wspieranie rodziny 193.126 140.949,87 72,98 

54. 855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 600.000 - - 

55. 855 85508 Rodziny zastępcze 30.700 30.673,99 99,91 

56. 855 85595 Pozostała działalność 2.300 600,00 26,08 

57. 900 90002 Gospodarka odpadami 308.111 248.242,30 80,56 

58. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4.800 408,35 8,50 

59. 900 90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 

2.170.919 8.575,00 0,39 

60. 900 90013 Schroniska dla zwierząt 16.200 16.137,00 99,61 

61. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179.762 178.873,07 99,50 

62. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze 

środowiska 

10.000 - - 

63. 900 90095 Pozostała działalność 104.000 87.346,62 83,98 

64. 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i 

kapele 

28.090 25.612,90 91,18 

65. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

478.559 254.107,19 53,09 

66. 921 92116 Biblioteki 59.000 58.979,68 99,96 

67. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

2.000 - - 

68. 921 92195 Pozostała działalność 3.100 - - 
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69. 926 92601 Obiekty sportowe 8.200 - - 

70. 926 92605 Zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu 

65.437 56.361,43 86,13 

Razem 21.243.608,46 16.756.873,44 78,87 

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.107.706 1.001.993,11 90,45 

600 Transport i łączność 1.861.035 1.819.050,71 97,74 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

1.665.229 1.612.667,21 96,84 

720 Informatyka 106.168 - - 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

274.000 116.892,07 42,66 

855 Rodzina 600.000 - - 

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

2.235.380 47.575,00 2,12 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

235.850 48.001,00 20,35 

 Razem: 8.085.368 4.646.179,10 57,46 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 1.725.926,94 zł zrealizowano  1.588.026,17 zł, co stanowi 

92,01 %. Poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze wydatków związanych                               

z przekazaniem składki członkowskiej na Izbę Rolniczą, wypłaty zwrotu podatku 

akcyzowego oraz zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce 

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych” 
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- Transport i łączność – Na plan 2.036.154 zł wykonano 1.953.040,96 zł,                                       

co stanowi 95,91 %. Wydatki w tym dziale dotyczą w głównej mierze następujących zadań: 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Kijany”, 

- „ Przebudowa drogi w miejscowości Stojanowice”, 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grodowice”, 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Królewice”, 

- „Przebudowa dróg dojazdowych”, 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 307021T w Bejscach od km 0+006 do km 0+571 w ramach 

skutków klęsk żywiołowych”, 

- Przebudowa drogi nr działki 17 w Bejscach oraz nr działki 480/2                                                    

w Grodowicach od km 0+000 do km 0+437 i od km0+441 do km 0+997 w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych”, 

- „Przebudowa drogi nr działki 480/2 w Grodowicach od km 0+997 do km 1+354 i od km 

1+358 do km 1+914 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. 

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 1.786.309 zł wykonano 1.709.099,50 zł. Plan 

wykonano w 95,67 %.  Wydatki w tej dziedzinie dotyczą przede wszystkim kosztów 

utrzymania nieruchomości będących własnością gminy oraz zadania „Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce” 

- Działalność usługowa –  Na plan 22.600 zł wykonano 5.600,00 zł co stanowi 24,77 %. 

- Informatyka – Plan w tym dziale wynosił 114.168 zł.   

- Administracja publiczna – Na plan 1.958.665 zł wykonano 1.842.104,92 zł, co stanowi 

94,04%. Na wydatki w tej dziedzinie składają się min. wydatki związane: 

- z utrzymaniem Rady Gminy – 86.643,46 zł, 

- z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –   43.938,37 zł, 

- z utrzymaniem bieżącej działalności Urzędu Gminy – 1.584.789,21 zł, 

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.781,00 zł, 

- pozostała działalność – 55.952,88 zł. 

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

sądownictwa – Na plan 48.357 zł wykonano 44.361,02 zł, co stanowi  91,73%. Wydatki w 

tym dziale przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców oraz wydatków związanych z 

wyborami do rady gminy i wyborami na wójta. 
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- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Na plan  493.208 zł wykonano 

273.716,56 zł, co stanowi 55,49 %.  

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą min. bieżącego utrzymania OSP, przebudowy               

i rozbudowy budynku Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Morawianki” oraz  

„Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej                                     

w miejscowościach Sędziszowice, Królewice, Morawianki na terenie Gminy Bejsce”. 

- Obsługa długu publicznego – Na plan 180.000 zł wykonano 99.439,52 zł. , co stanowi 

55,24%. Wydatki te dotyczą kosztów obsługi kredytu. 

- Różne rozliczenia – Na plan 5.315,52 zł wykonano 2.665,52 zł, co stanowi 50,14 %. 

- Oświata i wychowanie – Na plan 4.361.362 zł wykonano 4.075.702,91 zł,  co stanowi 

93,45 %. 

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco: 

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.421.025,76zł, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 178.325,05zł, 

- przedszkola – 34.839,26zł, 

- inne formy wychowania przedszkolnego – 170.452,60 zł, 

- gimnazjum – 875.789,46 zł., 

- dowożenie uczniów do szkół – 270.034,86 zł, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.000,00 zł, 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 59.532,49 zł, 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych                  

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 35.890,82 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27.719,89 zł, 

- pozostała działalność – 4.050,00 zł. 

- Ochrona zdrowia – Na plan 26.215 zł wykonano 24.085,73 zł, co stanowi 91,87 %.  

Wykonanie w tym dziale dotyczy programu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.  
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- Pomoc społeczna – Na plan 1.025.685 zł wykonano 940.419,98 zł, co stanowi 91,68 %.  

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej – 250.865,04 zł, 

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

centrum integracji społecznej– 18.424,30 zł, 

- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – 111.452,14 zł, 

- wypłaty zasiłków stałych – 103.690,10 zł, 

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 358.747,72 zł, 

- pomoc w zakresie dożywiania – 61.762,68 zł, 

- pozostała działalność – 35.478,00 zł. 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 28.443 zł. wykorzystano 13.768,57 zł,                         

co stanowi 48,42 %. 

Zaplanowane środki zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem,                                              

na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.  

- Rodzina – Na plan 3.993.022 zł wykonano 3.250.198,54 zł, co stanowi 81,39 %. 

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- Świadczenia wychowawcze – 1.971.240,16 zł, 

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.106.652,50 zł, 

- karta Dużej Rodziny –       82,02 zł, 

- wspieranie rodziny – 140.949,87 zł, 

- rodziny zastępcze –     30.673,99 zł, 

- pozostała działalność –    600,00 zł. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 2.793.792 zł wykonano 

539.582,34 zł, co stanowi 19,31  %. Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu energii służącej do 

świetlenia dróg i placów publicznych oraz kosztów eksploatacji, remontu oświetlenia placów 

i terenów publicznych oraz kosztów związanych z gospodarką odpadami. W dziale tym 

znajdują się również wydatki związanie z „Budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce”. Niskie wykonanie wydatków tej 

inwestycji, spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok. 
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- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Na plan 570.749 zł wykonano 338.699,77 

zł, co stanowi 59,34%.  

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą min. przebudowy budynków świetlic wiejskich, 

bieżącego utrzymania świetlic oraz dotacji dla biblioteki. 

- Kultura fizyczna i sport – Na plan 73.637zł wykonano 56.361,43 zł,               co stanowi 

76,53 %. 

Poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze dotacji przeznaczonej  na działalność  „Klubu 

Sportowego Nidzica”. 

Gmina udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Rzędowie. 

 Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunki dochodów własnych. 

 

W 2018 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych. 

Stan zadłużenia Gminy Bejsce na 31.12.2018 r. 

Wierzyciel Stan zadłużenia na 

31.12.2018 r. 

Bank Ochrony Środowiska 1.710.825,00 

BS Połaniec 1.532.593,71 

BS Kielce 800.000,00 

RAZEM: 4.043.418,71 

Realizując wykonanie budżetu za 2018 roku można stwierdzić, że dochody wykonano w 

80,86 % planu rocznego, natomiast wydatki w 78,87 % planu rocznego.  
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2. Dotacje 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami na 31.12.2018 r. 

 

 

 

Dział 

 

 

Rozdział 

 

 

    § 

 

Plan dotacji 

Wykorzystanie 

otrzymanej 

dotacji wg 

stanu na 

koniec IV 

kwartału 

                                z tego 

Wydatki 

bieżące 

              w  tym Wydatki 

majątkowe 
Wynagrodzenia Pochodne od 

wynagrodzeń 

dotacje 

 

010 

01095 2010 282.640,94 282.640,94 282.640,94 4.000,00 804,40 - - 

750 75011 2010 45.945 43.938,37 43.938,37 34.909,90 7.020,48 - - 

 

751 75101 2010 48.357 44.361,02 44.361,02 13.686,03 390,12 - - 

758 75814 2010 2.665,52 2.665,52 2.665,52 2.219,23 446,29 - - 

801 80153 2010 27.736 27.719,89 27.719,89 - -   

851 85195 2010 490 490,00 490,00 - - - - 

852 85213 2010 9.724 9.146,55 9.146,55 - - -  
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- 

855 85501 2060 1.999.605 1.971.240,16 1.971.240,16 19.345,83 4.043,25 - - 

855 85502 2010 1.167.194 1.106.652,50 1.106.652,50 24.917,88 27.307,15 - - 

855 85503 2010 97 82,02 82,02 82,02 - -  

- 

855 85504 2010 165.331 115.940,00 115.940,00 3.100,00 590,00   

  OGÓŁEM: 3.749.785,46 3.604.876,97 3.604.876,97 102.260,89 40.601,69  

- 

- 
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3. Przychody. 

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2018 rok 

Lp. Klasyfikacja Przychody Plan Wykonanie 

 

PRZYCHODY 

  

1. § 952 Kredyty 1.100.000 800.000,00 

 § 952 W tym kredyty zaciągnięte w 

związku z umową zawartą z 

podmiotem dysponującym 

środkami pochodzącymi z 

budżetu U.E. 

  

2. § 952 Pożyczki   

3. § 903 Pożyczki na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z 

budżetu UE 

  

4. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i 

kredytów udzielonych ze 

środków publicznych 

  

5. § 941 do 944 Prywatyzacja majątku jst   

6. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych   

7. § 931 Papiery wartościowe (obligacje), 

których zbywalność jest 

ograniczona 

  

8. § 950 Wolne środki o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

 245.208,93 

9. § 994 Przelewy z rachunku lokat   

Razem przychody 1.100.000 1.045.208,93 

 

ROZCHODY 

  

1.  § 992 Spłaty kredytów 355.740 355.740 
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1.1. § 992 W tym spłaty kredytów 

otrzymanych na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z 

budżetu UE 

  

2. § 992 Spłaty pożyczek   

3. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na 

finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z 

budżetu UE 

  

4. § 991 Udzielone pożyczki i kredyty   

5. § 994 Przelewy na rachunki lokat   

6. § 982 Wykup obligacji komunalnych, 

których zdolność jest 

ograniczona 

  

7. § 982 Wykup papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu 

zorganizowanego, czyli takie, 

dla których istnieje płynny rynek 

wtórny 

  

Razem rozchody 355.740 355.740 

 

4.Wykaz dotacji udzielonych za 2018r. 

 

Lp

. 

Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka 

otrzymująca 

dotację 

Plan na 

koniec 2018 

r. 

Kwota 

dotacji 

udzielonyc

h na dzień 

31.12.2018 

r. 

% 

Dotacje przedmiotowe 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Razem dotacje przedmiotowe    
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Dotacje podmiotowe 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach 59.000,00 58.979,68 99,96 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Razem dotacje podmiotowe 59.000 58.979,68 99,96 

 

Dotacje celowe  

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

1. 754 75412 OSP Bejsce 2.450,00 2.450,00 100,00 

1. 926 92605 Klub sportowy 50.000,00 50.000,00 100,00 

Razem dotacje celowe  52.450,00 52.450,00 100,00 

 

Ogółem udzielone dotacje z budżetu 111.450,00 111.429,68 99,98 

 

5.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce 

Uchwałą Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. została przyjęta 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bejsce na lata 2018-2033 wraz z załącznikami: 

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na przestrzeni roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami:  

- Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 
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- Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XL/275/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr XLI/278/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr II/14/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

- Nr III/21/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033, 

 

Ostatnią uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce opracowano na 

lata 2018-2033. Zawiera ona prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i 

inwestycyjnych, a także rozchodów.                   

Po dokonaniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dane w niej zawarte na dzień 28 grudnia 2018 r. przedstawiały się     w następujący sposób: 

1. Plan dochodów po zmianach wynosi    20.499.348,46 zł. 

    w tym: 

    a) dochody bieżące w wysokości      14.864.946,46 zł. 

    b) dochody majątkowe w wysokości                   5.634.402 zł. 

 w tym ze sprzedaży majątku                     672.420 zł. 

2. Dochody zrealizowano w 80,86 % planu w wysokości 16.576.226,79 zł. 

w tym: 

    a) dochody bieżące w 93,19 % planu w wysokości   13.853.860,89 zł. 



62 
 

    b) dochody majątkowe w 48,31 % planu w wysokości            2.722.365,90 zł.  

 w tym ze sprzedaży majątku                    26.210,00 zł. 

3. Plan wydatków po zmianach wynosi     21.243.608,46 zł. 

     w tym: 

     a) wydatki bieżące w wysokości     13.158.240,46 zł. 

     b) wydatki majątkowe w wysokości     8.085.368,00 zł. 

 

4. Wydatki zrealizowano w 78,87 % planu w wysokości  16.756.873,44 zł. 

     w tym: 

     a) wydatki bieżące w 92,03 % planu w wysokości  12.110.694,34 zł. 

     b) wydatki majątkowe w 57,46 % wysokości     4.646.179,10 zł. 

 

Wynik finansowy wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosi -180.646,65 zł. 

Kwotę rozchodów stanowi spłata zaciągniętego kredytu w wysokości 355.740,00 zł. 

 Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętego 

kredyty. 

 

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce w 2018 r. 

Nazwa zadania Okres realizacji Planowane 

nakłady 

finansowe 

Plan na 

31.12.2018 r. 

Wykonanie 

„Poprawa gospodarki 

ściekowej Gminy Bejsce 

poprzez budowę 

przydomowych 

oczyszczalni 

indywidualnych” 

2017-2108 1.107.706 1.107.706 1.001.993,11 

„Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Bejsce” 

2017-2018 1.719.229 1.665.229 1.612.667,21 
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„Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej: Ochotniczych 

Straży Pożarnych w 

miejscowościach 

Sędziszowice, Królewice i 

Morawianki na terenie 

Gminy Bejsce” 

2017-2018 218.000 160.000 0,00 

„Budowa mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gmin 

Kazimierza Wielka i 

Bejsce” 

2017-2018 2.156.809 2.156.809 8.575,00 

„Kompleksowy system 

gospodarki odpadami 

komunalnymi w 

Rzędowie” 

2012-2022 381.544 39.571 0,00 

 

W 2018 roku przewidziano do realizacji następujące zadania w Wykazie Przedsięwzięć 

Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

1) „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni indywidualnych” 

2) „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Bejsce” 

3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych 

w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie Gminy Bejsce” 

4) „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka 

i Bejsce” 

5) „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie”. 

 

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.  

 

Lp. Nazwa zadania Opis zaawansowania 

1. „Poprawa gospodarki 

ściekowej Gminy Bejsce 

Realizacja tego zadania zakończyła się                

w 2018 roku. 
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poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni 

indywidualnych” 

2. „„Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Bejsce” 

Realizacja tego zadania zakończyła się               

w 2018 roku. 

3. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej: Ochotniczych 

Straży Pożarnych w 

miejscowościach Sędziszowice, 

Królewice i Morawianki na 

terenie Gminy Bejsce” 

Realizacja tego zadania zakończy się                 

w 2019 roku. 

4. „Budowa mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii 

na terenie Gmin Kazimierza 

Wielka i Bejsce” 

Realizacja tego zadania zakończy się            w 

2019 roku. 

5. „Kompleksowy system 

gospodarki odpadami 

komunalnymi w 

Rzędowie”2012-2022 

Inwestycja zaplanowana na lata 2012-2022 

 

V. Promocja , aktywność społeczna, sport. 

Działalność kulturalna na terenie gminy Bejsce ma bogate tradycje. 

Instytucje kultury działające na terenie Gminy Bejsce  są inicjatorami życia kulturalnego , 

upowszechniania aktywnego wypoczynku oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych 

w gminie. Duży nacisk kładziony jest na kultywowanie tradycji i obchody świąt państwowych 

i ludowych. Organizowane są przedstawienia upamiętniające ważne wydarzenia historyczne 

tj. obchody  rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, 11 listopada, wieczornice patriotyczne.  

W 2018r. z racji obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obył się 

koncert pt. ; „ Śpiewać każdy może, ku czci niepodległości oraz rajd rowerowy 

upamiętniający rocznicę. 
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Kultywowanie tradycji ludowych to przede wszystkim organizacja dożynek gminnych, 

warsztatów tradycyjnych ozdób świątecznych, , ale również Przeglądów Kolęd i Pastorałek            

i spotkań przy muzyce ludowej. 

Nie sposób tutaj nie wspomnieć występów Grupy Kolędniczej z Czyżowic, która może 

poszczycić się sukcesem i popularnością na skalę krajową, w 2018r. po raz kolejny 

zwyciężyli w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Ciekotach i reprezentowali 

Województwo Świętokrzyskie na Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich .Panie uczestniczą we wszystkich uroczystościach 

gminnych promując tradycyjne potrawy ludowe, spotykają się z mieszkańcami na 

kiermaszach i z dziećmi w ramach świątecznych warsztatów kulinarnych, przyjmują 

pielgrzymów przechodzących przez teren naszej gminy, biorą udział w obchodach Dnia 

Kobiet i Babińcu. 

Władze Gminy nie zapominają również o seniorach hucznie obchodzone są jubileusze                

50- lecia małżeństwa ,wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów z terenu naszej gminy, 

został utworzony KLUB Senior. Placówka powstała na bazie świetlicy wiejskiej                              

w Zbeltowicach. Seniorzy do dyspozycji mają sale spotkań, sale rehabilitacyjna i w pełni 

wyposażoną kuchnię. W ramach działalności klubu organizowane są spotkania integracyjne 

dla osób starszych w tym Wigilia. 

Bogata jest również oferta dla dzieci i młodzieży: 

W Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół muzyczny „ Tu i teraz”, dziecięcy zespół 

muzyczny oraz Orkiestra Dęta. W GOK prowadzone są również warsztaty plastyczne dla 

dzieci i młodzieży oraz zajęcia językowe. Dla najmłodszych organizowane są wycieczki, 

spotkania integracyjne przy ognisku, Mikołajki Gminne, bale karnawałowe dla dzieci. 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi mieszkańcy gminy Bejsce mogli 

skorzystać z wyjazdów integracyjnych oraz warsztatów .Dzięki środkom pozyskanych z LGD 

‘ Perły Ponidzia” zorganizowany został wyjazd  pn „ Perły Gór Świętokrzyskich- wycieczka 

krajoznawcza po woj. Świętokrzyskim, wycieczka dla młodzieży do Trójmiasta oraz 

warsztaty choreograficzne i muzyczne połączone z wyjazdem na musical. 

Warsztaty przeznaczone była głownie dla zespołów muzycznych i Orkiestry Dętej z Bejsc, 

które swoją muzyką uświetniają wszystkie uroczystości gminne i reprezentują gminę również 

na arenie powiatu i województwa. 

Oferta gminy dla mieszkańców to również szeroko pojęty sport. 

 Przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic i szkół 

corocznie organizowane są turnieje  szachowe, tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej.               
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W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej oraz rajdy rowerowe                              

i motocyklowe po terenie gminy Bejsce oraz turnieje piłki nożne.   

Niewątpliwie chlubą naszej gminy jest LKS Nidzica Dobiesławice. W klubie rozwija się 

około 60 chłopców w wieku 10-25 lat. W lidze uczestniczą 2 drużyny klubowe; seniorzy 

klasa „ A”, juniorzy młodsi klasa okręgowa. Seniorzy sezon 2017/2018 zakończyli na pozycji 

wicelidera. Prowadzone są zajęcia treningowe z najmłodszą grupą dzieci w wieku 10-12 lat, 

która jest  zgłoszona w kategorii „ orlików do zawodów ligowych  na sezon 2018/2019. 

Obecnie seniorzy grają w klasie A, juniorzy młodsi  i młodzicy młodsi grają w klasie 

okręgowej . 
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IV. Uchwały Rady Gminy 

1. Wykaz uchwał Rady Gminy w 2018 roku. 

Lp. Numer uchwały Data        

podjęcia 

                     Tytuł uchwały Sposób wykonania uchwał 

 

SESJA XXXIII/2018 

30 styczeń 2018r. 

 

  

      1. XXXIII/231/2018 30.01.2018r W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. XXXIII/232/2018 30.01.2018r zmian w budżecie gminy na 2018r. uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

      3. XXXIII/233/2018 30.01.2018r Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości w 2018 roku. 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  

4. XXXIII/234/2018 30.01.2018r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Bejsce.   

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  

 

SESJA XXXIV/2018 

12 marca 2018r. 

 

 

1. XXXIV/235/201

8 

12.03.2018r zaciągnięcia kredytu uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. XXXIV/236/201 12.03.2018r zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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8 przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych na zakup i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 

ramach Grupy Zakupowej Energi Elektrycznej, 

Uchwała jest realizowana. 

3. XXXIV/237/201

8 

12.03.2018r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy 

Bejsce, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do dnia 

 31.03.2023 r. 

 

4. XXXIV/238/201

8 

12.03.2018r w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Bejsce w drodze bezprzetargowej, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do dnia 

 31.03.2023 r. 

5. XXXIV/239/201

8 

12.03.2018r w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Bejsce w 2018 roku, 

W 2018 roku zapewniono opiekę w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt siedemnastu bezdomnym 

psom 

Koszt realizacji zadania wyniósł 15960,00zł. 

6. XXXIV/240/201

8 

12.03.2018r uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bejscach, 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  

7. XXXIV/241/201

8 

12.03.2018r w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego 

8. XXXIV/242/201

8 

12.03.2018r w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

9. XXXIV/243/201

8 

12.03.2018r w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Gminy Bejsce na rok 2018, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

10. XXXIV/244/201

8 

12.03.2018r w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy Bejsce” 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

11. XXXIV/245/201 12.03.2018r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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8 środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 

2019 rok. 

12. XXXIV/246/201

8 

12.03.2018r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana – akt notarialny nr rep.1787/2018 z dnia 

19.06.2018 r.  

 

13. XXXIV/247/201

8 

12.03.2018r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana – akt notarialny nr rep.1781/2018 z dnia 

19.06.2018 r.  

 

 

 

 

SESJA XXXV/2018 

23 marca 2018r. 

 

 

1. XXXV/248/2018 23.03.2018r Zmian w budżecie gminy na 2018r. uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. XXXV/249/2018 23.03.2018r Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

3. XXXV/250/2018 23.03.2018r Zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji 

przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania  

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

 

SESJA XXXVI/2018 

30 maja 2018r. 

 

 

1. XXXVI/251/201

8 

30.05.2018r zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017rok 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone 

2. XXXVI/252/201

8 

30.05.2018r zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bejscach za 2017 rok 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Sprawozdanie zostało 
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zatwierdzone 

3. XXXVI/253/201

8 

30.05.2018r absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu 

za 2017 rok 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Rada udziela Wójtowi 

absolutorium 

4. XXXVI/254/201

8 

30.05.2018r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018 – 2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

5. XXXVI/255/201

8 

30.05.2018r zmian w budżecie gminy na 2018rok uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego.  

6. XXXVI/256/201

8 

30.05.2018r w sprawie przystąpienia do opracowania 

„Kompleksowego planu rozwoju szkół na terenie 

Gminy Bejsce na lata 2018-2023” 

 

7. XXXVI/257/201

8 

30.05.2018r w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu 

energii elektrycznej za wynagrodzeniem na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Bejsce   

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana – akt notarialny nr rep.2463/2018 r. z 

 dnia 21.08.2018 r. 

 

 

SESJA XXXVII/2018 

28 czerwiec 2018r. 

 

1. XXXVII/258/2018 28.06.2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego. Wykonano 

2. XXXVII/259/2018 28.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018 – 

2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

3. XXXVII/260/2018 28.06.2018r w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 

Wójta Gminy Bejsce Józefa Zuwały 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

01 lipca 2018 r. 

4. XXXVII/261/2018 28.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 
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najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Bejsce 

Umowa najmu zawarta z najemcą  do dnia 

 31.10.2028 r. 

5. XXXVII/262/2018 28.06.2018r w sprawie oddania w najem na czas oznaczony 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Bejsce w drodze bezprzetargowej 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

umowa najmu zawarta z najemcą do dnia 

  31.10.2028 r. 

6. XXXVII/263/2018 28.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Bejsce 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

Umowa najmu zawarta z najemcą do dnia 

  31.10.2028 r. 

7. XXXVII/264/2018 28.06.2018r w sprawie oddania w najem na czas oznaczony 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Bejsce w drodze bezprzetargowej 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

Umowa najmu zawarta z najemcą do dnia 

  31.10.2028 r. 

8. XXXVII/265/2018 28.06.2018r w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie 

„Senior+” w miejscowości Zbeltowice, Gmina 

Bejsce 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Gmina odstąpiła w Grudniu 

2018 od realizacji programu „Senior+”, 

obecnie klub działa ze środków 

własnych 

9. XXXVII/266/2018 28.06.2018r w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu 

Rozwoju Szkół Gminy Bejsce na lata 2018-2023” 

 

10. XXXVII/267/2018 28.06.2018r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości  

Grodowice 

 

 

SESJA XXXVIII/2018 

01.08.2018r. 

 

1. XXXVIII/ 

268/2018 

1.08.2018 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. XXXVIII/ 1.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok uchwała wchodzi w życie z dniem 
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269/2018 podjęcia. Wykonano 

3. XXXVIII/ 

270/2018 

1.08.2018 zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018  

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

4. XXXVIII/ 

271/2018 

1.08.2018 zmiany uchwały w sprawie ustanowienia prawa 

służebności przesyłu energii elektrycznej za 

wynagrodzeniem na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bejsce  

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana – akt notarialny nr rep.2463/2018 z 

 dnia 21.08.2018 r. 

 

5. XXXVIII/ 

272/2018 

1.08.2018 W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Bejsce 

1. Ustalono maksymalną łączną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie 

gminy Bejsce w tym: 

1) 38 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo, 

2) 31 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 36 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

 

 

SESJA XXXIX/2018 

23.08.2018r. 

 

 

1. XXXIX/273/201

8 

23.08.2018 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2 XXXIX/274/201

8 

23.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego 
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SESJA XL/2018 

13.09.2018r. 

 

 

1. XL/275/2018 13.09.2018 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. XL/276/2018 13.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

3. XL/277/2018 13.09.2018 utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie 

gminy Bejsce  

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego oraz 

zamieszczeniu na BIP i tablicy ogłoszeń 

 

SESJA XL/2018 

15.10.2018r. 

 

 

1. XLI/278/2018 15.10.2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018 – 2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. XLI/279/2018 15.10.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego 

3. XLI/280/2018 15.10.2018 W sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt a także grzebowisk, spalarni zwłok 

zwierzęcych ich części 

Uchwała uchwalona zgodnie z wymogami ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Na tej 

podstawie utworzono rejestr działalności 

regulowanej w tym samym zakresie. 

4. XLI/281/2018 15.10.2018 W sprawie statutu Gminy Bejsce uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do 

kadencji organów gminy następującej po 
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kadencji w czasie kiedy uchwała ta weszła 

w życie. Wykonano 

 

NOWA KADENCJA 

 

 

SESJA I/2018 

19.11.2018 r. 

 

 

1. I/1/2018 19.11.2018 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. I/2/2018 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bejsce uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

 

SESJA II/2018 

27.11.2018 r. 

 

3. II/3/2018 27.11.2018 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Gminy Bejsce 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

4. II/4/2018 27.11.2018 zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym w zależności od pełnionych funkcji oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych  

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana. 

 

 

 

5. II/5/2018 27.11.2018 zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady 

Gminy 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana. 

6. II/6/2018 27.11.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy 

Bejsce Edwarda Krupy 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana. 
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7. II/7/2018 27.11.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

8. II/8/2018 27.11.2018 określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

9. II/9/2018 27.11.2018 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

10. II/10/2018 27.11.2018 zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

11. II/11/2018 27.11.2018 określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie 

gminy Bejsce na rok 2019 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

12. II/12/2018 27.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

13. II/13/2018 27.11.2018 zmian w budżecie gminy na 2018 rok  uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego 

14. II/14/2018 27.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Bejsce  uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

15. II/15/2018 27.11.2018 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego 

16. II/16/2018 27.11.2018 zmieniająca uchwałę nr XXVII/197/2017 Rady Gminy 

Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przebiegu 

istniejących dróg gminnych 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego 

17. II/17/2018 27.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

http://bip.gminy.com.pl/bejsce/pliki/II_16_2018.pdf
http://bip.gminy.com.pl/bejsce/pliki/II_16_2018.pdf
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najmu lokal u użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Bejsce 

Umowa najmu zawarta z najemcą do dnia  

31.12.2024 r. 

 

18. 

 

II/18/2018 

 

27.11.2018 

 

oddania w najem na czas oznaczony lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Gminy Bejsce w 

drodze bezprzetargowej 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana. 

Umowa najmu zawarta z najemcą do dnia 

  31.12.2024 r. 

 

19. II/19/2018 27.11.2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

20. II/20/2018 27.11.2018 podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w 

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r 

 

SESJA III/2018 

28.12.2018 r. 

 

21. III/21/2018 28.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na lata 2018-2033 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

22. III/22/2018 28.12.2018 zmian w budżecie gminy na 2018 rok uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. 

Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

23. III/23/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2019-2033 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego 

24. III/24/2018 28.12.2018 uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2019 rok 

 

 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj.  

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 

01.01.2019 r. 

25. III/25/2018 28.12.2018 wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do 

zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

Uchwała jest realizowana. 
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" oraz wyboru zastępców przedstawicieli na okres 

kadencji 2018 - 2023 

26. III/26/2018 28.12.2018 wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 

-2023 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego. Uchwała jest realizowana.  

27. III/27/2018 28.12.2018 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

Uchwała jest realizowana. 

28. III/28/2018 28.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała została wykonana. 

29. III/29/2018 28.12.2018 uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                

Realizowana  jest w 2019 roku. 

30. III/30/2018 28.12.2018 powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia 

podlegającego komunalizacji 

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 w trakcie realizacji 

31. III/31/2018 28.12.2018 ustanowienia prawa służebności przesyłu energii 

elektrycznej za wynagrodzeniem na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bejsce 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 

 wykonana – akt notarialny nr rep.626/2019 z dnia 

07.03.2019 r. 

 

 

32. 

 

III/32/2018 

 

28.12.2018 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

r. 

33. III/33/2018 28.12.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek takiej opłaty 

uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. U. Woj. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 01.01.2019 

 Uchwała jest realizowana. 
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PODSUMOWANIE. 

Dla Gminy Bejsce rok 2018 nie był rokiem szczególnym, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. 

 

  


