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Wstęp 

Obowiązek opracowanie raportu o stanie gminy został wprowadzony nowelizacją ustawy                                       

o samorządzie gminnym. 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 2021r. 

Informacje te pozwolą mieszkańcom na rozszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

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 1771r.W sąsiedztwie 

budynku Urzędu Gminy Bejsce otoczony parkiem znajduje się Pałac Badenich  z 1802r. Jest on 

pierwowzorem warszawskiego Belwederu ,który  zaprojektował słynny architekt Jakub Kubicki. 

Gmina Bejsce składa się z 16 sołectw: Bejsce, Zbeltowice, Morawianki, Kijany, Grodowice, Brończyce, 

Czyżowice, Sędziszowie, Morawiany, Dobiesławice, Królewice, Prokocice, Kaczkowice, Uściszowice, 

Piotrkowice, Stojanowice. Terytorialne gmina zajmuje powierzchnię 5 748 ha (52 km2) i zamieszkiwana 

jest  przez 3878 osób.  

 

Liczba urodzeń i zgonów na terenie Gminy Bejsce w latach 2020-2021 

 

 stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2021 r. 

Liczba urodzeń 32 22 

Liczba zgonów 68 75 

  

 

 

 

 



 

I. Infrastruktura komunalna , techniczna, ład przestrzenny, inwestycje. 

Drogi 

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 49,30 km  

4) wewnętrzne  

 

Mieszkaniowy zasób gminy i jego stan techniczny. 

1. Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Bejsce obrazuje tabela nr 1. 

2. Lokale, które przeznacza się na lokale socjalne, przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 1. 

Lp. Miejscowość Rodzaj budynku Ilość  

lokali 

Powierzchnia 

użytkowa 

w m2 

Stan techniczny 

  

1. 

Czyżowice nowy Dom 

nauczyciela  

2 117,80 średni 

stary Dom 

nauczyciela 

1 35,20 zły 

2. Dobiesławice szkoła 2 125,5 średni 

 

Tabela nr 2.  

Lp. Miejscowość Rodzaj budynku Ilość lokali Powierzchnia 

użytkowa 

1. Czyżowice stary Dom 

nauczyciela 

1 44,8 

 

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 m2 powierzchni. 

Wykaz czynników obniżających lub podwyższających stawkę czynszu przedstawia 

poniższa tabela: 

Stan wyposażenia 

mieszkań w 

instalację 

Stawka bazowa 

czynszu 

zł/1m2 

% stawki 

bazowej 

Stawka rzeczywista 

zł/1m2 

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 m2 

Stawka za 

1 m2 

Wysokość 

czynszu 

 

1. 30-12-

1998 

Urząd Poczty Lokal 

użytkowy 

49,26 16,50 zł 

+ VAT 

812,79 zł 

+ 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. 01-03-

2017 

Bożena Pietrzyk 

Królewice 

Lokal 

użytkowy 

24,70 4,70 zł 

+ VAT 

116,09 zł 

+ VAT 

5. 12-10-

2018 

Ośrodek Zdrowia 

BEJMED Bejsce 

Lokal 

użytkowy 

202,03 4,00 zł 

+ VAT 

808,12 zł 

+ VAT 

6. 15-10-

2018 

Stomatologia 

 

Lokal 

użytkowy 

33,13 4,00 zł 

+ VAT 

132,52 zł 

+ VAT 

 

 

 

  



Energetyka 

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 2022 

będą wymienione na bardziej oszczędne ledowe w ramach projektu „Poprawa efektywności 

oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce” dofinansowanego ze środków  Rządowego 

Funduszu  Inwestycji Lokalnych (RFIL).   

 

Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla 

Gminy Bejsce na lata 2021 - 2036 

 

Planowanie w zakresie racjonalnego gospodarowania energią jest jednym z obowiązków 

gmin wynikających z zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 716 ze zm.). Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na 

okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Uchwałę w sprawie  Założeń do Planu 

Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Bejsce Rada Gminy 

podjęła w dniu 03-09-2021 r. 

Głównym celem sporządzenia projektu założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach 

oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne. 

Założenia określają: 

• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,                      

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 545 ze zm.); 

• zakres współpracy z innymi gminami dotyczący inwestycji w rozwój sieci zaopatrzenia                    

w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i odnawialne źródła energii. 

 

 

 



 

Prognozowane zużycie ogółem ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych przedstawione 

zostało w tabel poniżej. 

 

 

Wariant progresywny Wariant stabilny Wariant pasywny 

2020 2028 2036 2020 2028 2036 2020 2028 2036 

Ciepło 

Ciepło [TJ/rok] 153,5 150,5 147,3 153,5 155,0 156,5 153,5 159,7 165,8 

Energia elektryczna 

Moc [MWh/rok] 3 230,8    3 404,6    3 578,4    3 230,8    3 347,6    3 464,4    3 230,8    3 259,3 3 306,1 

Paliwa gazowe 

Objętość [tys. m3] 0,0 0,0 79,8 0,0 0,0 39,9 0,0 0,0 20,0 

 

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi 153,5 TJ/rok i zgodnie z prognozami 

uwzględniającymi progresywny, stabilny i pasywny wariant rozwoju do roku 2036 

zapotrzebowanie spadnie dla wariantu progresywnego o 6,3 TJ/rok; dla wariantu stabilnego 

zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie o 2,9 TJ/rok; a dla wariantu pasywnego wzrośnie 8,0 

TJ/rok. Szczegółowy bilans przedstawiono w poniższej tabeli. 

  

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy [TJ/rok] 

  Warianty do roku 2036 

Aktualne Progresywny Stabilny Pasywny 

Budynki użyteczności publicznej 6,5 6,1 6,8 7,0 

Budynki mieszkalne 129,8 124,6 135,0 140,2 

C.W.U 17,2 16,5 14,7 18,6 

SUMA: 153,5 147,3 156,5 165,8 

 

 

 



Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3 230,8 MWh na rok i dla 

poszczególnych wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, pasywny), zgodnie z szacunkami 

do roku 2036 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wyniesie kolejno o ok: 347,7; 

233,7  i 51,0 MWh/rok. Szczegółowy bilans przedstawiono w poniższej tabeli. 

  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh/rok] 

  Warianty do roku 2036 

Aktualne Progresywny Stabilny Pasywny 

Budynki użyteczności publicznej 458,9 532,3 495,6 495,6 

Gospodarstwa domowe 2461,8 2855,7 2658,7 2560,3 

Oświetlenie 310,1 190,5 310,1 250,3 

SUMA: 3230,8 3578,4 3464,4 3306,1 

 

Zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Bejsce pokrywane jest przez kotłownie 

indywidualne. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi 153,5 TJ/rok i zgodnie z 

prognozami uwzględniającymi progresywny, stabilny i pasywny wariant rozwoju do roku 2036 

zapotrzebowanie spadnie kolejno o ok. 4,1 TJ/ rok dla wariantu progresywnego, natomiast dla 

wariantów stabilnego i pasywnego zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie o  1,9 bądź 8,0 TJ/rok. 

Zmiany zapotrzebowania na ciepło wynikają przede wszystkim z tempa budowy nowych 

mieszkań, z rozwoju nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, budowy lokalnych 

kotłowni oraz działań energooszczędnych takich jak wymiany kotłów czy termomodernizacje 

budynków. 

Sieć elektroenergetyczna eksploatowana jest przez spółkę PGE Dystrybucja  S.A Jest to 

napowietrzna sieć średniego i niskiego napięcia. Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej 

wynosi 3 230,8 MWh na rok i dla poszczególnych wariantów rozwoju (progresywny, stabilny, 

pasywny), zgodnie z szacunkami do roku 2036 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 

wyniesie kolejno o ok: 347,7; 233,7  i 75,4 MWh/rok. Największy udział w zużyciu energii 

elektrycznej mają gospodarstwa domowe (oświetlenie, sprzęt gospodarstwa domowego) oraz 

oświetlenie budynków publicznych i ulic. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

ogrzewnictwa jest marginalne.  

 

Dla potrzeb sporządzenia oszacowania zmian zapotrzebowania na energię elektryczną 

założono, iż zależy ono przede wszystkim od tempa przyrostu nowych odbiorców oraz zmian 

tempa wzrostu rozwoju gospodarczego, zgodnie z założeniami Polityki energetycznej Polski 

do 2040 roku. 



Zgodnie z informacją uzyskaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. gazyfikacja 

gminy Bejsce planowana jest około roku 2031, (szczegółowo opisane w punkcie 4.2). Prognozę 

zapotrzebowania na paliwo gazowe, przedstawiono w odniesieniu do miejscowości 

statystycznej  

o zbliżonej liczbie mieszkańców, zakładając trzy warianty gazyfikacji gminy. Warianty te 

uwzględniają tempo gazyfikacji gminy, a także ilość przyłączanych do sieci gazowej 

użytkowników.  

 

Inwestycje w roku 2021. 

 Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach 

W dniu 30-08-2021 r. zakończono roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja 

budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach” współfinansowanego ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach Projektu wykonano wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian 

fundamentowych i piwnicznych styrodurem gr. 14 cm, docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem gr. 14 cm, docieplenie poddaszy i stropodachów, modernizację instalacji c.o. wraz 

z wymianą grzejników, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalację 

fotowoltaiczną oraz utwardzenie terenu szkoły kostka brukową betonową. 

Całkowita wartość projektu to 870 361,34 zł. Kwota dofinansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 870 000,00 zł. 

 

 



 Budowa budynku przedszkola w Bejscach 

W dniu 09-09-2021 r. zakończono roboty budowlane pn.: „Budowa budynku 

przedszkola w Bejscach” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku przedszkola na działce nr 444/1                           

w Bejscach. Teren inwestycji ma zapewnioną dostępność komunikacyjną do drogi publicznej 

kat. powiatowej. Wymiary budynku to: długość – 12,50 m, szerokość – 20,00 m, wysokość – 

5,96 m.  

Budynek jest wyposażony m.in. w dwie sale, każda na maksymalnie 15 dzieci, gabinet 

higienistki, pomieszczenie wielofunkcyjne, dwie łazienki, dwa w.c., zmywalnię oraz biuro. 

Przedszkole połączone jest łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. 

Celem budowy przedszkola w Bejscach była potrzeba nowych miejsc przedszkolnych 

dla dzieci w wieku 2 do 5 lat, gdyż istniejąca baza przedszkolna była za mała w stosunku do 

potrzeb. Zgodnie z założeniami powstało dwu oddziałowe publiczne przedszkole dla dzieci w 

wieku od 2 do 3 lat oraz dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat. 

Całkowita wartość projektu to 736 223,62 zł. Kwota dofinansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 500 000,00 zł. 

 

 

 

 



 

 Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Bejsce 

W dniu 12-07-2021 r. zakończono roboty budowlane pn.: „Przebudowa i remont dróg na 

terenie gminy Bejsce”.  

W ramach zadania wykonano: 

1) Przebudowę drogi nr. dz. 401 w miejscowości Zbeltowice od km 0 + 002,5 do km 0 + 

0,250 o długości 247,5 m, szerokości 3 m, pobocza o szer. 0,5 m; 

2) Remont drogi nr. dz. 103 w miejscowości Zbeltowice o długości 60,0 m, szerokości 3 

m, pobocza o szer. 0,25 m; 

3) Remont drogi nr. dz. 170 w miejscowości Prokocice o długości 80,0 m, szerokości 3 m, 

pobocza o szer. 0,25 m; 

4) Remont drogi nr. dz. 152 w miejscowości Kaczkowice o długości 60,0 m, szerokości 3 

m, pobocza o szer. 0,10 m; 

5) Remont drogi nr. dz. 777/1 w miejscowości Bejsc o długości 45,0 m, szerokości 3 m, 

pobocza o szer. 0,10 m; 

6) Remont drogi nr. dz. 74 w miejscowości Zbeltowice o długości 28,0 m, szerokości 3 m, 

pobocza o szer. 0,25 m; 

7) Remont drogi nr. dz. 137 w miejscowości Sędziszowice o długości 88,0 m, szerokości 

3 m, pobocza o szer. 0,25 m; 

8) Remont drogi nr. dz. 777/1 w miejscowości Bejsc o długości 40,0 m, szerokości 3,5 m; 

Całkowita wartość robót to 203 606,19 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Bejsce. 

 

 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 7 sierpnia 2020 r.                     

od 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 

19 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną                                      

w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie. 

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we 

własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od osoby 

zamieszkującej nieruchomość. 

Liczba naliczonych deklaracji w 2021 roku: 1325 

Kwota z naliczeń: 689 505,20 zł 

W 2021 roku zebrano na terenie gminy 700 750 kg odpadów komunalnych, z czego selektywnie 

odebrano 212 230 kg odpadów, zaś 124 927 kg poddano recyklingowi.  



Uchwałą Rady Gminy Bejsce  Nr XVII/99/05 z dnia 30 marca 2005 roku Gmina Bejsce przystąpiła do 

związku Międzygminnego pn. EZGOK w Rzędowie. 

Odpady wielkogabarytowe 

Gmina organizuje bezpośredni odbiór odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, z którym ma 

podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach 

domowych, które ze względu na ponadnormatywne wymiary lub wagę nie mieszczą się w 

standardowych pojemnikach i kontenerach na odpady. Do tej grupy odpadów zaliczane są meble, 

dywany, materace, wykładziny czy zabawki dużych rozmiarów. 

Fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne, itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane 

przez gminę w ramach funkcjonującego systemu. Jak odpowiednio pozbyć się takich odpadów? 

- Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechaniki 

pojazdowej, to za ich utylizację odpowiada zakład mechaniki. - Jeżeli odpady zostały wytworzone w 

wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji 

demontażu pojazdów. Wyjątek stanowią opony z samochodów osobowych, które można oddać w 

ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

 

 Podmioty gospodarcze 

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

dzień 31 grudnia 2021 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne 

miejsce prowadzenia działalności w gminie Bejsce obejmowała 242 pozycji, z czego status „aktywny” 

posiadało 101 podmiotów, status „wykreślony” posiadały 104 podmioty, status „zawieszony” 

posiadały 34 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. 

 

 Gminna Spółka Wodna z siedzibą w Bejscach 

Rok 2021 

Łączna długość rowów Kwota zadań 

Środki własne Dotacja z Urzędu 

Wojewódzkiego 

Razem 

5190 2 865,02 zł 26 500,00 zł 29 365,02 zł 

 

 

 

 



 Gospodarka przestrzenna 

 

 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 indywidual-

nymi  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 XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia                        

31 października 2014 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 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. 

 



 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie gminy 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SPRAWOZDANIA I NIFORMACJE 

 

Wykaz placówek oświatowych w gminie Bejsce 

 

Rok szkolny 2021/2022 

Lp. Typ Nazwa Adres Liczba uczniów 

1. Szkoła podstawowa 
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

EDWARDA HARUZY W DOBIESŁAWICACH Dobiesławice 38A 

28-512 Bejsce 

98 

2. Punkt przedszkolny 
Punkt Przedszkolny w Dobiesławicach 

21 

3. Zespół 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bejscach 

Bejsce 233 

28-512 Bejsce 

172 

 

4. 
Szkoła podstawowa 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W BEJSCACH 143 

5. Przedszkole Samorządowe Przedszkole w Bejscach 29 

Razem 291 

 

 



ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

klasa 

"0" 

klasa 

I 

klasa 

II 
klasa III klasa IV 

klasa 

V 
klasa VI 

klasa 

VII 

klasa 

VIII 

Samorządowa 
Szkoła 

Podstawowa im. 

Edwarda Haruzy             

w Dobiesławicach 

98 8 18 13 10 11 7 13 0 13 13 

Samorządowa 

Szkoła 

Podstawowa im. 
gen. Franciszka 

Kamińskiego             

w Bejscach 

143 9 10 13 10 22 15 18 10 24 21 

Samorządowe 
Przedszkole                    

w Bejscach 
29 2 - - - - - - - - - 

Punkt przedszkolny 
w Dobiesławicach 

21 1 - - - - - - - - - 

Razem 291 20 28 26 20 33 22 31 10 37 34 

 

 

 



Liczba etatów nauczycieli rok szkolny 2021/2022 

Ogółem nauczyciel Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

ZSZP Bejsce 14,98 - - 2,00 12,98 

SSP Dobiesławice 16,04 1,69 0,86 3,42 10,07 

Razem 31,02 

 

 

Szkoła 
Liczba pracowników 

gospodarczych [etat] 

ZSZP Bejsce 3 

SSP Dobiesławice 3 

 

Koszt utrzymania Oświaty w 2021r.; 

Subwencja  Środki własne Razem 

2 830 024,00 1 550 283,83 4 380 307,83 



Koszty dowozu uczniów w 2021 

Środek transportu Koszt w zł 

Gimbus – własność gminy(+kierowca) 84 968,26 

Dowóz uczniów do SSP Dobiesławice 

(autobus przewoźnika) 
58 576,35 

Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do 

OREW  w Miechowie 
23 250,00 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

Specjalnego Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Niepełnosprawnych 

Ruchowo (2 uczniów) 

58 783,09 

Zwrot kosztów dowozu 1 ucznia 

niepełnosprawnych pojazdem rodzica 
4 240,20 

 

 

Koszty opiekunów uczniów podczas dowozów do szkoły w 2021r. 

Opiekunowie (2 osoby) 26 110,70 zł 

 



 

Jednostki OSP  

W 2021 roku Urząd Gminy Bejsce oraz OSP z terenu Gminy Bejsce wnioskowali i pozyskali 

znaczne środki finansowe na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania strażackiego.  

 

Ochotnicze Straże Pożarne uzyskały wsparcie finansowe m.in. z: 

 Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości: 

 OSP BEJSCE – na zakup 3 kompletów ubrań specjalnych 

 OSP SĘDZISZOWICE -  na zakup 3 kompletów ubrań specjalnych  

Ubrania specjalne, w kolorze piaskowym składają się z 3 części – kurtki zimowej, kurtki letniej, 

spodni i są przeznaczone do użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Całkowita wartość 

umundurowania  wyniosła 19.700,00 zł przy dofinansowaniu 19.200,00 zł    z Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

 

 

 

 Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               

w Kielcach dla jednostek OSP z terenu gminy pozyskano: 

 OSP SĘDZISZOWICE – ubranie specjalne 3 części. – 2 kpl, rękawice strażackie - 2 

pary, radiotelefon przenośny – 2  szt. Wartość dotacji 10.000,00 zł 



 OSP BEJSCE – motopompa szlamowa Honda WT 40X z kompletem węży – wartość 

dotacji 10.000,00 zł 

 OSP CZYŻOWICE – wartość dotacji 10.000,00 zł 

 OSP PIOTRKOWICE – ubranie specjalne 2-częściowe – 2 kpl, ubranie koszarowe 3-

częsciowe – 6 kpl, radiotelefon Motorola, kominiarka strażacka – 2 szt, buty specjalne, 

najaśnica przenośna. Wartość dotacji 10.000,00 zł 

 

 W ramach dotacji dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

 OSP BEJSCE – zakup pralki i suszarki. Wartość dotacji 4.600,00 zł 

 OSP SĘDZISZOWICE – wymieniono bramę garażową. Wartość dotacji 4.500,00 zł, 

dodatkowo z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 2.000,00 zł a ze środków OSP 

2.500,00 zł  

 

 Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 OSP CZYŻOWICE – wykonano wylewki w garażu i wymieniono bramę garażową. 

Wartość dotacji 17.300,00 zł. Wkład własny – 600,00 zł 

Lp. Jednostka Asortyment Wartość 

całkowita 

Dotacja Wkład 

własny 

1 OSP BEJSCE Aparat 

powietrzny  

5 850,00 5000,00 850,00 

 

2 OSP MORAWIANKI Hełm 6 szt. 5160,00 5000,00 160,00 

 

3 OSP SĘDZISZOWICE 

Ubranie 

specjalne 

3800,00 3800,00 0,00 

Buty strażackie 500,00 500,00 0,00 

Hełm 700,01 700,00 0,01 

4 OSP PIOTROWICE 

Ubranie 

specjalne 2 kpl. 

4920,00 4920,00 0,00 

Kominiarka  93,00 80,00 13,00 

5 OSP KRÓLEWICE 

Ubranie 

specjalne 2 kpl. 

5000,00 5000,00 0,00 

Maseczka 

ochronna 100 szt. 

100,00 0,00 100,00 

6 OSP SĘDZISZOWICE 

Ubranie 

specjalne 

2460,00 2460,00 0,00 

Buty strażackie 2 

pary 

1160,00 1160,00 0,00 

Rękawice 

specjalne 2 pary 

750,00 750,00 0,00 



 OSP PIOTRKOWICE – zakup pompy do wody zanieczyszczonej. Wartość dotacji 

6.700,00 zł. Wkład własny 570,00 zł. 

 

 Ze środków na doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 

Lp. Jednostka Asortyment Wartość 

całkowita 

Dotacja Wkład 

własny 

1 
OSP 

KRÓLEWICE 

Ubranie 

koszarowe MDP 

8szt. 

1000,00 517,00 483,00 

Rękawice MDP 8 

szt. 

1000,00 516,00 484,00 

Pas MDP 8 szt. 1000,00 1000,00 0,00 

 

 Ze środków MSWiA na przeciwdziałanie COVID-19 jednostki OSP z terenu gminy 

zaopatrzono w: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach z działalności za 2021r. 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach to samorządowa instytucja kultury z siedzibą                                        

w miejscowości Bejsce zapewniająca mieszkańcom gminy dogodny i darmowy dostęp do 

materiałów bibliotecznych i internetu. 

Biblioteka posiada osobowość prawną, została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. 

Cele i kierunki działania jednostki określa statut i regulamin organizacyjny. Postawą gospodarki 

finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez 

organizatora. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wynosił dwóch niepełno etatowych pracowników-0,625 

etatu. 

1. Dyrektor- 0,5 etatu, odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki. 

Wynagradzany i rozliczany z budżetu biblioteki. 

2. Główny księgowy- 0,125 etatu, odpowiedzialny za wykonanie zadań wynikających                         

z ustawy o finansach publicznych. Wynagradzany  i rozliczana z budżetu biblioteki. 

 

Rękawice 

specjalne 1 para 

460,00 460,00 0,00 

Maseczka 

ochronna 100 szt. 

100,00 100,00 0,00 

Rękawiczki 

jednorazowe 100 

szt. 

100,00 70,00 30,00 



Stan na dzień 31.12.2021r.- 6740 książek. 

Przybyło nowości ogółem- 166 książek. 

Wydatkowana kwota ogółem- 4705 złotych 

w tym: 

 

 ze środków własnych- 130 książek wydatkowana kwota- 3054 złote, 

 ze środków M.K.i Dz.N-  36 książek z dużą czcionką wydatkowana kwota- 1651 

złotych. 

 

Stan czytelników zarejestrowanych w dniu 31.12.2021 r.- 138 osób. 

Czytelnicy: 

 dzieci i młodzież- 44% ogółu czytelników, 

 dorośli- 56%  ogółu czytelników (seniorzy stanowią większość czytelników). 

 

Wypożyczenia ogółem na zewnątrz- 746 książek. 

Odwiedziny ogółem- 357 czytelników. 

Udostępnienie na miejscu- 132 w tym 113 książek i 19 udzielonych informacji. 

Biblioteka dla czytelników oferowała: 

 Literaturę piękną dla dorosłych. 

 Literaturę dla dzieci i młodzieży. 

 Lektury szkolne. 

 Bajki dla najmłodszych. 

 Encyklopedie, słowniki, atlasy i przewodniki. 

 Literaturę regionalną. 

 Literaturę popularnonaukową. 

 

Ponadto prenumerowano czasopisma dla dorosłych, dzieci  i młodzieży i czasopisma  fachowe. 

 

 Promocja czytelnictwa poprzez: 

-Wystawy książkowe związane z obchodami rocznic historycznych i literackich: 

- Obchody Dni Papieskich w klubie seniora w Czyżowicach. 

- Konstytucja 3 maja   uroczysta  msza  święta.                       

- Dzień Niepodległości  11 listopada śpiew  pieśni patriotycznych 

- Obchody Dni Oświaty, Książki i Prasy (Cała Polska czyta dzieciom). 

- Narodowe czytanie lektury „Moralność Pani Dulskiej). 



 

Biblioteka brała udział w organizowaniu imprez kulturalnych we współpracy z , 

Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic, K.G.W.  i Klubami  Seniora. 

 

Biblioteka posiada 3 komputery z dostępem do internetu z oprogramowaniem bibliotecznym- 

MAK+(80% książek wprowadzone do katalogu) oraz oprogramowanie finansowe- PUMA. 

Z 2 komputerów mogą korzystać użytkownicy biblioteki. 

Biblioteka posiada własną stronę internetową: gbpbejsce.pl. 

 

Prace wewnętrzne: 

 

 Sporządzanie sprawozdań finansowych i bibliotecznych dla GUS, Biblioteki 

Narodowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy. 

 Dokonywanie zakupów książek. 

 Ewidencja tradycyjna zakupu książek. 

 Wprowadzanie książek do systemu bibliotecznego MAK+. 

 Przygotowanie i wysyłanie wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

 Przygotowanie lokalu bibliotecznego do obostrzeń oraz zapewnienie wszystkich 

niezbędnych środków. 

 Prowadzenie dokumentacji i udziału w szkoleniach RODO. 

 

W 2021 roku  pomimo pandemii COVID-19  i obostrzeń  nastąpił  wzrost wypożyczeń                                    

i czytelników  natomiast ze względu   na  ograniczenie  środków  finansowych  był spadek  

zakupu nowości   i  wydatkowanej kwoty. 

  

 

STRATEGIE I PROGRAMY 

 

 

 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 : 



- Gmina współpracowała i współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce 

i Okolic, 

- 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 

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 2019 2021, 

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 dożywaniem w szkołach m.in. dzieci z rodzin najuboższych,  

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

- realizacja programu: „Wspieraj Seniora”. 

 

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

społecznemu 

- współpraca z PUP w zakresie rozpowszechniania ofert pracy,  

- prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                    

w oparciu o kontrakty socjalne, 

- tworzenie warunków dla funkcjonowania grup samopomocowych,  

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Widzieć Dobro”, „Magazynem Dobra”, „Szlachetną 

Paczką”, z Caritas Morawiany i Caritas Czyżowice.  

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bejsce na lata 2019 – 2021 

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

systemie pieczy zastępczej uchwałą nr VI/48/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 

2019 roku przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Bejsce na lata 2019 – 

2021. Program obejmował: 

1) systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemem opiekuńczo – wychowawczym 

polegającą na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań 

względem dzieci;  

2) realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci; 

3) przydzielanie rodzinom asystenta rodziny. Asystent w 2021 roku pracował z 6 rodzinami,                 

w których wychowuje się 17 dzieci, z czego 4 aktualnie przebywa w Centrum Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej; 

4) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji asystentów rodziny, pracowników socjalnych;  

5) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych poprzez 

objęcie pomocą rodziny wspierającej; 



6) zapewnienie dostępności konsultacji i poradnictwa specjalistycznego rodziców – psychologa, 

terapeuty uzależnień; 

7) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w których występują problemy 

przemocy, uzależnień lub długotrwała choroba; 

8) doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i 

rodziny (współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze szkołami, policją, służbami 

zdrowia, sądami, kuratorami, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi); 

9) zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej ubogim rodzinom; 

10) objecie bezpłatnym dożywaniem w szkołach wszystkich dzieci, które wymagają tej formy 

pomocy; 

11) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;  

12) zabezpieczenie w budżecie środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej;  

13) umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, monitorowanie 

sytuacji;  

14) współpraca wszystkich podmiotów pracujących na rzecz dzieci.  

 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXX/206/2021 z dnia  29 grudnia 2021 

roku.  

 W 2021 Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 

posiedzeń. GKRPA w Bejscach przeprowadziła 2 kontrole sklepów na terenie gminy Bejsce.  

Wpłynęło 11 wniosków o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe.           

Na posiedzenia komisji zgłosiły się 8 osób oraz 2 osoby - członkowie rodziny.            

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

motywującą do podjęcia leczenia dobrowolnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów   1 

osoba podjęła dobrowolne leczenie, a 2 osoby skierowano do sądu. 

W punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym specjalista ds. uzależnień udzielił w 2021 roku 116 

porad dla osób z problemem alkoholowych  : 

10 porad dla osób współuzależnionych 

3 porady dla osób doznających przemocy w rodzinie  

25 porad dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W 2021 roku przeznaczono kwotę 2.499,64 zł (zgodnie z programem) na zorganizowanie Dnia 

Dziecka w szkołach na terenie gminy Bejsce. Opłacono wyjazd dzieci na warsztaty 

profilaktyczne w kwocie 1.000,00 zł (zgodnie z programem). Wsparto kwotą 723,93 zł 

stowarzyszenie realizujące działania związane z profilaktyką (zgodnie z programem).   

 



 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie na lata 2016 – 2021 

W 2021 roku swoją działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.   

 

 Roczny program współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi. 

W 2021 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 2021” ogłoszono jeden otwarty 

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

upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we 

współzawodnictwie sportowym”.  

Na ww. 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 19.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

Zgodnie z umową zawartą z Ludowym Klubem Sportowym „NIDZICA” w dniu 19 maja 

2021 r. koszt całkowity realizacji zadania miał wynosić 68 090,00 zł, z czego 50 000,00 zł 

stanowić miały środki pochodzące z dotacji, 5 530,00 zł inne środki finansowe i 12 560,00 zł 

wkład osobowy. 

Według sprawozdania końcowego złożonego przez LKS „NIDZICA” w dniu 31.01.2022 

r., koszt całkowity realizacji zadania publicznego wyniósł 70 793,14 zł, z czego 50 000,00 zł 

stanowiła uzyskana dotacja, 8 133,14 zł środki finansowe własne i 12 660,00 zł wkład osobowy. 

W ramach realizacji zadania LKS „NIDZICA” przeprowadził 108 półtoragodzinnych 

treningów (2 grupy wiekowe – w sumie 60 osób) oraz rozegrał 29 meczów mistrzowskich i 15 

meczów sparingowych.  

Ponadto trampkarze uczestniczyli w turnieju Piłki Nożnej w Kazimierzy Wielkiej oraz 

turnieju USTROŃ CUP 2021 w Ustroniu. 

 

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce . 

 W ramach prowadzonego w 2020 r. zadania pn. „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce w latach 2011-2032, VII etap 2020 rok”, usunięto 

4 705,33 m2 materiałów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.949,67 zł 



brutto. Gmina Bejsce na realizację w/w zadania otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 27.949,67 zł , co stanowiło 

100 % kosztów w/w zadania. W ramach prowadzonego w 2021 r. zadania pn. „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce w latach 2011-2032, VIII etap 2021 rok”, 

usunięto 6 328,00 m2 materiałów zawierających azbest. W dniu 23 lipca 2021 roku została 

zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach  a Gminą Bejsce w sprawie udzielenia dotacji w kwocie   37 588,32 zł. 

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) stanowiąca 

100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011- 2032, VIII etap 2021 rok”. Na kwotę 

dotacji składają się: 1) środki WFOŚiGW   w Kielcach – 18 794,16 zł tj. – 50 % kosztów 

kwalifikowanych, 2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 18 7944,16 zł tj.– 50% kosztów 

kwalifikowanych. 

 

 

FINANSE 

 

 

Realizacja budżetu 

 

 Budżet Gminy na 2021 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy w Bejscach  Nr 

XXI/144/2020  z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2021 

rok . Plan dochodów budżetowych uchwalono   w wysokości 16.433.492 zł, natomiast plan 

wydatków w wysokości  16.989.775 zł. W trakcie jego realizacji za 2021 rok plan dochodów 

uległ zwiększeniu o kwotę 5.470.833,21 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 21.904.325,21 zł Plan 

wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8.565.893,98 zł   i ostatecznie zamknął się kwotą 

25.555.668,98 zł. 

 

Zmiany planu dochodów na przestrzeni 2021 r. 

Dział Nazwa działu Plan na 

początku 2020 

r. 

Zmiany Stan na koniec 

31.12.2020 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 61.762 

 

342.360,10 404.122,10 

600 Transport i łączność 3.600 - 3.600 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

468.418 - 468.418 

710 Działalność usługowa 2.000 - 2.000 

750 Administracja 

publiczna 

55.978 14.836 70.814 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

879 - 879 



państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

- 5.404 5.404 

756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 

z ich poborem 

3.165.219 - 3.165.219 

758 Różne rozliczenia 7.242.649 4.633.276,11 11.875.925,11 

801 Oświata i wychowanie 10.026 190.768 200.794 

851 Ochrona zdrowia - 23.340 23.340 

852 Pomoc społeczna 239.550 110.241 349.791 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

- 17.000 17.000 

855 Rodzina 4.455.031 50.608 4.505.639 

900 Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

728.380 83.000 811.380 

 Razem: 16.433.492 5.470.833,21 21.904.325,21 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 

 Na plan dochodów w wysokości 21.904.325,21 wykonano  21.667.863,99 zł co stanowi 

98,92%. 

Realizacja dochodów ze względu na poszczególne źródła pochodzenia kształtuje się 

następująco: 

 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody własne 9.288.437 9.076.928,90 97,73 

Subwencje 7.225.397 7.225.397,00 100,00 

Dotacje  5.390.491,21 5.365.538,09 99,54 

RAZEM: 21.904.325,21 21.667.863,99 98,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bejsce za 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

- 3.467,29 - 

2. 010 01095 Pozostała działalność 404.122,10 

 

343.612,03 85,03 

3. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.500 - - 

4. 600 60016 Drogi publiczne gminne 2.100 - - 

5. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

468.418 77.566,70 16,56 

6. 710 71035 Cmentarze 2.000 2.000 100 

7. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 45.454 44.520,44 97,95 

8. 750 75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

1.400 - - 

9. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

4.000 564,75 14,12 

10. 750 75056 Spis powszechny i inne 14.836 14.836,00 100 

11. 750 75095 Pozostała działalność 5.124 9.535,80 186,10 

12. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

879 879,00 100 

13. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.404 5.403,04 99,99 

14. 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 

1.000 - - 

15. 756 75615 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

463.332 476.871,79 102,93 

16. 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 

1.111.747 1.248.121,48 112,27 

17. 756 75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 

58.230 76.510,34 131,40 

18. 756 75619 Wpływy z różnych rozliczeń - 5.175,11 - 

19. 756 75621 Udziały gmin w podatkach 

stanowiących 

1.530.910 1.657.933,26 108,30 

20. 758 75801 Cześć oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

2.830.024 2.830.024 100 

21. 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

3.337.434 3.337.434 100 

22. 758 75807 Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 

4.211.648 4.211.648 100 

23. 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 63.094,11 63.094,11 100 

24. 758 75816 Wpływy do rozliczenia 1.250.000 1.250.000,00 100 



25. 758 75831 Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 

183.725 

 

183.725,00 100 

26. 801 80101 Szkoły podstawowe 90.000 90.471,42 100,53 

27. 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

14.710 14.710,00 100 

28. 801 80104 Przedszkola 10.000 53.266,18 532,67 

29. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

55.898 55.898,00 100 

30. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

30.160 29.285,92 97,11 

31. 801 80195 Pozostała działalność 26 174,00 669,23 

32. 851 85195 Pozostała działalność 23.340 24.921,70 106,78 

33. 852 85202 Domy pomocy społecznej 13.000 14.400,00 110,77 

34. 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 

10.631 10.511,26 98,88 

35. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

39.755 69.473,52 174,76 

36. 852 85216 Zasiłki stałe 122.426 120.798,91 303,86 

37. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72.228 72.247,00 100,03 

38. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60.311 60.311,00 100 

39. 852 85295 Pozostała działalność 31.440 31.439,40 99,99 

40. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17.000 9.321,88 54,84 

41. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 3.149.782 3.121.801,30 99,12 

42. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.324.392 1.297.009,82 97,94 

43. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 90 42,63 47,37 

44. 855 85504 Wspieranie rodziny 1.573 1.573,00 100 

45. 855 85513 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

29.802 27.767,43 93,18 

46. 900 90002 Gospodarka odpadami 757.000 669.830,07 88,49 

47. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.000 - - 

48. 900 90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 

9.000 10.425,00 115,84 



49. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

10.000 1.671,88 16,72 

50. 900 90020 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

- 2,21 - 

51. 900 90095 Pozostała działalność 33.380 37.588,32 112,61 

RAZEM 21.904.325,21 21.667.863,99 98,92 

 

 

Realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 404.122,10 zł wykorzystano                   347.079,32  zł, co 

stanowi 85,89 % Zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze wpływu dotacji na wypłatę 

zwrotu podatku akcyzowego. 

 

- Transport i łączność – Plan w tym dziale opiewał na kwotę 3.600 zł.  

 

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 468.418 zł wykonano 77.566,70 zł co stanowi  

16,56 %. Wykonane dochody w tej dziedzinie dotyczą dochodów    ze sprzedaży majątku. 

 

- Działalność usługowa – Na plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł, co stanowi 100 %. Dochody w 

tym dziale dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego   na cmentarze. 

 

- Administracja publiczna – Na plan 70.814 zł wykonano 69.456,99 zł, co stanowi  98,09 %. 

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji przekazanej      z Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacji 

na przeprowadzenie spisu ludności. 

 

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

sądownictwa – Na plan 879 zł wykonano 879,00 zł, co stanowi   100 %. Środki te dotyczą 

dotacji na wynagrodzenie dla osoby sporządzającej stały rejestr wyborców. 

 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Na plan 5.404 zł wykonano 

5.403,04 zł, co stanowi  99,99 %. 

 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Na plan 3.165.219 wykonano 

3.464.611,98 zł, co stanowi  109,46 %.  

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 331.865,33 zł. Na 

zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

 

- Różne rozliczenia – Na plan 11.875.925,11 zł wykonano 11.875.925,11 zł co stanowi 100 %. 

Środki w tym dziale pochodzą z subwencji oraz z środków  z rezerwy na zadanie związane z 

gospodarką wodną i kanalizacją. 



Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01008 Melioracje wodne 10.000 - - 

2. 010 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi 2.994.215 650,00 0,03 

3. 010 01030 Izby rolnicze 18.000 17.839,14 99,11 

4. 010 01095 Pozostała działalność 657.377,1

0 

652.390,06 99,25 

5. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.995,20 - - 

6. 600 60014  55.287 55.027,00 99,53 

7. 600 60016 Drogi publiczne gminne 525.446,5

6 

478.604,76 91,09 

8. 600 60017 Drogi wewnętrzne 16.000 8.774,14 54,84 

9. 600 60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

89.357,25 75.688,93 84,71 

10. 600 60095 Pozostała działalność 3.131 - - 

11. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

346.380 62.337,13 18,00 

12. 700 70095 Pozostała działalność 1.200 739,47 61,63 

13. 710 71035  5.000 4.092,00 81,84 

14. 710 71095 Pozostała działalność 20.600 10.850,00 52,67 

15. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 45.424 44.508,04 97,99 

16. 750 75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

141.900 140.771,54 99,21 

17. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

2.174.016 2.110.515,7

9 

97,08 

18. 750 75056 Spis powszechny i inne 14.836 14.836,00 100 

19. 750 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

27.611 17.998,78 65,19 

20. 750 75095 Pozostała działalność 1.107.100 101.954,87 9,21 

21. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

879 879,00 100,00 

22. 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6.000 6.000,00 100 

23. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 182.224 179.805,63 98,68 

24. 754 75414 Obrona cywilna 2.000 - - 

25. 754 75421 Zrządzanie kryzysowe 48.000 - - 

26. 754 75478 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

16.000 - - 

27. 754 75495 Pozostała działalność 6.901 6.064,85 87,89 

28. 757 75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

131.091 47.196,85 36,01 

29. 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12.460 - - 

30. 801 80101 Szkoły podstawowe 4.936.108 4.512.587,9

8 

91,42 

31. 801 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

250.050 206.774,11 82,70 

32. 801 80104 Przedszkola 1.046.441 954.330,64 91,20 

33. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

278.304 217.395,74 78,12 

34. 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 318.934 255.928,60 80,25 



35. 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

19.181 - - 

36. 801 80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

154.448 138.682,18 89,80 

37. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

30.160 29.285,92 97,11 

38. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 500 - - 

39. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.660,57 18.741,76 34,29 

40. 851 85195 Pozostała działalność 23.480 23.380,16 99,58 

41. 852 85202 Domy pomocy społecznej 304.000 303.342,99 99,79 

42. 852 85203 Ośrodki wsparcia 2.000 - - 

43. 852 85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

2.000 - - 

44. 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 

11.375 10.511,26 92,41 

45. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

152.755 134.883,39 88,30 

46. 852 85216 Zasiłki stałe 122.526 120.798,91 98,59 

47. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 457.706 432.269,46 94,42 

48. 852 85220 Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

2.000 - - 

49. 852 85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

32.600 - - 

50. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75.389 75.389,00 100 

51. 852 85295 Pozostała działalność 46.840 31.575,10 67,41 

52. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.000 11.652,34 52,97 

53. 854 85416 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym 

3.900 3.900,00 100 

54. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 3.149.782 3.121.801,3

0 

99,12 

55. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

1.323.392 1.292.796,1

5 

97,69 



- Oświata i wychowanie – Na plan 200.794 zł wykonano 243.805,52 zł, co stanowi 121,42 %.  

Środki te w głównej mierze dotyczą dotacji otrzymanej  z Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

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

Na plan 23.340 zł wykonano 24.921,70 zł co stanowi  106,78 %. 

 

- Pomoc społeczna – Na plan 349.791 zł wykorzystano 379.181,09 zł, co stanowi 108,41 %. 

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

rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin.  

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

56. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 90 42,63 47,37 

57. 855 85504 Wspieranie rodziny 32.673 31.355,34 95,97 

58. 855 85508 Rodziny zastępcze 109.000 94.379,08 86,59 

59. 855 85513 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

29.802 27.767,43 93,18 

60. 855 85595 Pozostała działalność 650 650,00 100 

61. 900 90002 Gospodarka odpadami 792.608 739.967,96 93,36 

62. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 250.100 238.701,00 95,45 

63. 900 90005 Pozostała działalność 9.000 8.952,86 99,48 

64. 900 90013 Schroniska dla zwierząt 13.300 13.251,14 99,64 

65. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.018.062 241.777,79 11,98 

66. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

10.000 7.835,00 78,35 

67. 900 90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

5.910 - - 

68. 900 90095 Pozostała działalność 38.000 37.588,32 98,92 

69. 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i 

kapele 

8.680 8.000,00 92,17 

70. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

592.774,3

0 

539.951,19 91,09 

71. 921 92116 Biblioteki 74.000 73.958,04 99,95 

72. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

2.000 - - 

73. 921 92195 Pozostała działalność 14.420 8.000,00 55,48 

74. 926 92601 Obiekty sportowe 8.200 - - 

75. 926 92605 Zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu 

65.437 54.261,69 82,93 

Razem 25.555.66

8,98 

18.059.990,

44 

70,67 



 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 17.000 zł wykonano 9.321,88 zł Plan w tym 

dziale został wykonany w 54,84 %. 

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

 

- Rodzina – Na plan 4.505.639 zł wykonano 4.448.194,18 zł, co stanowi  98,73 %. Dochody w 

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

rządowej. 

 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 811.380 zł wykonano 719.517,48 

zł, co stanowi 88,68 % . W dziale tym znajdują się głównie dochody związane z opłat 

związanych z gospodarką odpadami. 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 

Plan wydatków opiewał na 25.555.668,98 zł z czego wykonano 18.059.990,44 zł. Na wydatki 

te składają się:  

- wydatki bieżące: plan – 17.391.033,73 zł – wykonanie – 15.724.365,03 zł, 

- wydatki majątkowe – 8.164.635,25 zł – wykonanie – 2.335.625,41zł.  

Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami  i porozumieniami. 

Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.    

     

Realizację tą przedstawia poniższa tabela: 

 

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.990.783 - - 

600 Transport i łączność 232.244,25 218.191,93 93,95 

750 Administracja publiczna 1.055.000 52.900,00 5,02 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

6.000 6.000,00 100 

801 Oświata i wychowanie 1.765.000 1.760.823,49 99,77 

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

2.095.608 288.399,99 13,77 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

20.000 9.310,00 46,55 

 Razem: 8.164.635,25 2.335.625,41 28,61 

 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 3.679.592,10 zł zrealizowano  670.879,20 zł, co stanowi 

18,24 %. Poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze wydatków związanych z przekazaniem 

składki członkowskiej na Izbę Rolniczą, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego. 

 

- Transport i łączność – Na plan 691.217,01 zł wykonano 618.094,83 zł,  co stanowi 89,43 %. 

Wydatki w tym dziale dotyczą w głównej mierze wydatków związanych z utrzymaniem dróg 

gminnych, przebudową dróg oraz zakupu kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą. 



 

 

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 347.580 zł wykonano 63.076,60 zł. Plan wykonano w 

18,15 %.  Wydatki w tej dziedzinie dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania 

nieruchomości będących własnością gminy. 

 

- Działalność usługowa –  Na plan 25.600 zł wykonano 14.942,00 zł co stanowi  58,37 %. 

 

- Administracja publiczna – Na plan 3.510.887 zł wykonano 2.430.585,02 zł, co stanowi  

69,23 %. Na wydatki w tej dziedzinie składają się min. wydatki związane: 

- z utrzymaniem Rady Gminy – 140.771,54 zł, 

- z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 44.508,04 zł, 

- z utrzymaniem bieżącej działalności Urzędu Gminy – 2.110.515,79 zł, 

- spisy powszechne i inne – 14.836,00 zł, 

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.998,78 zł, 

- pozostała działalność – 101.954,87 zł. 

 

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

sądownictwa – Na plan 879 zł wykonano 879,00 zł, co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale 

przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców. 

 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Na plan  261.125 zł wykonano 

191.870,48 zł, co stanowi 73,48 %.  

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

 

- Obsługa długu publicznego – Na plan 131.091 zł wykonano  47.196,85 zł. , co stanowi  

36,01 %. Wydatki te dotyczą kosztów obsługi kredytu. 

 

- Różne rozliczenia – Plan w tym dziale zamknął się kwotą 12.460 zł. 

 

- Oświata i wychowanie – Na plan 7.033.626 zł wykonano 6.314.985,17 zł,  co stanowi  

89,79 %. 

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco: 

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.512.587,98zł, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 206.774,11 zł, 

- przedszkola – 954.330,64 zł, 

- inne formy wychowania przedszkolnego – 217.395,74 zł, 

- dowożenie uczniów do szkół – 255.928,60 zł, 

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

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 138.682,18 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29.285,92 zł. 

 

Wydatki w tym dziale dotyczą również realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja 

budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach” oraz „Budowy budynku 

przedszkola w Bejscach”. 

 

- Ochrona zdrowia – Na plan 78.640,57 zł wykonano 42.121,92 zł, co stanowi  53,57 %.  

Wykonanie w tym dziale dotyczy programu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.  

 

 



- Pomoc społeczna – Na plan 1.209.191 zł wykonano 1.108.770,11 zł, co stanowi 91,70 %.  

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej – 303.342,99 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– 10.511,26 zł, 

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

emerytalne i rentowe – 134.883,39 zł, 

- wypłaty zasiłków stałych – 120.798,91 zł, 

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 432.269,46 zł, 

- pomoc w zakresie dożywiania – 75.389,00 zł, 

- pozostała działalność – 31.575,10 zł. 

 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 25.900 zł. wykorzystano 15.552,34 zł, co 

stanowi 60,05 %. 

Zaplanowane środki zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem,  na udzielenie pomocy 

materialnej dla uczniów.  

 

- Rodzina – Na plan 4.645.389  zł wykonano 4.568.791,93 zł, co stanowi 98,36 %. 

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- Świadczenia wychowawcze – 3.121.801,30 zł, 

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.292.796,15 zł, 

- karta Dużej Rodziny – 42,63 zł, 

- wspieranie rodziny – 31.355,34 zł, 

- rodziny zastępcze – 94.379,08 zł, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27.767,43 zł, 

- pozostała działalność – 650,00 zł. 

 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 3.136.980 zł wykonano 

1.288.074,07 zł, co stanowi   41,06 %. Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu energii służącej 

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

placów i terenów publicznych oraz kosztów związanych z gospodarką odpadami. Dodatkowo 

w tym dziale znajdują wydatki na zakup ciągnika. 

 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Na plan 691.874,30 zł wykonano 629.909.23 

zł, co stanowi 91,05%.  

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą min. bieżącego utrzymania świetlic oraz dotacji dla 

biblioteki. 

 

- Kultura fizyczna i sport – Na plan 73.637 zł wykonano 54.261,69 zł,  co stanowi  73,69 %. 

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 2021 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych. 

 

 

 

Stan zadłużenia Gminy Bejsce na 31.12.2021 r. 

 

Wierzyciel Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. 

Bank Ochrony Środowiska 1.358.859,00 

BS Połaniec 1.217.079,71 

BS Kielce 639.800,00 

RAZEM: 3.215.738,71 

 

 

 

Realizując wykonanie budżetu za 2021 roku można stwierdzić, że dochody wykonano w 

98,92 % planu rocznego, natomiast wydatki w 70,67 % planu rocznego.  

 

V. FUNDUSZ SOŁECKI  

 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich 

życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają 

zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Fundusz sołecki  umożliwia realizację ważnych 

społecznie przedsięwzięć na terenie danej wsi.  

Dzięki wyodrębnieniu środków funduszu sołeckiego nastąpił znaczny wzrost aktywności 

społecznej i inicjatyw obywatelskich we wszystkich miejscowościach naszej Gminy.  

W 2021r. GMINA BEJSCE OTRZYMAŁA ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA    

CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO W 2020r. W KWOCIE 63 094,11 ZŁ.  

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo Gminy Bejsce                      

w 2021r. prezentuje poniższa tabela.  

 



Lp. Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień 30 

czerwca 2020 

Wysokość 

funduszu 

sołeckiego na rok 

2021 

1. Bejsce 744 34 992,85 zł 

2. Brończyce 128 12 158,53 zł 

3. Czyżowice 288 18 089,53 zł 

4. Dobiesławice 254 16 829,19 zł 

5. Grodowice 223 15 680,06 zł 

6. Kaczkowice 228 15 865,40 zł 

7. Kijany 152 13 048,18 zł 

8. Królewice 288 18 089,53 zł 

9. Morawianki 165 13 530,08 zł 

10. Morawiany 297 18 423,14 zł 

11. Piotrkowice 317 19 164,52 zł 

12. Prokocice 145 12 788,70 zł 

13. Sędziszowice 284 17 941,25 zł 

14. Stojanowice 183 14 197,31 zł 

15. Uściszowice 163 13 455,94 zł 

16. Zbeltowice 136 12 455,08 zł 

  RAZEM: 3995 266 709,29 zł 
 

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły wszystkie miejscowości 

naszej gminy.  Wnioski te wpłynęły w ustawowym terminie i wszystkie zawierały niezbędne 

załączniki. Analizy wniosków dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy 

Bejsce,  powołana Zarządzeniem Wójta,  a następnie te, które uzyskały pozytywną opinię komisji 

zostały przedłożone Wójtowi Gminy do akceptacji. 

Zgłoszone we wnioskach przedsięwzięcia podlegały realizacji w 2021r. 

BEJSCE – wysokość środków funduszu sołeckiego 34 992, 85 zł  

Mieszkańcy miejscowości Bejsce postanowili przeznaczyć środki funduszu na remont 

świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wykonana została instalacja wody zimnej, ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania.  

 Remont budynku przyczyni się do pełniejszego wykorzystania świetlicy, która 

wykorzystywana jest nie tylko  przez mieszkańców sołectwa, ale również i gminy. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego oraz do aktywizacji społeczności.             

W bardziej komfortowych warunkach mieszkańcy wsi i okolic będą mogli spotykać się min.  

podczas imprez integracyjnych, czy mających na celu kultywowanie tradycji.  

  

 



BROŃCZYCE– wysokość funduszu sołeckiego 12 158,53 zł 

W sołectwie Brończyce wykorzystano fundusz sołecki na remont świetlicy wiejskiej 

oraz zakup  budynku gospodarczego blaszanego.  

Prace remontowe w świetlicy polegały m.in. na szlifowaniu, szpachlowaniu, gruntowaniu  

i dwukrotnym malowaniu ścian, wykonaniu podwieszanych sufitów w łazience            i ubikacji, 

montaż wraz z obróbką drzwi wejściowych, wykonanie ścian działowych, montaż drzwi 

wewnętrznych oraz położenie płytek. 

Blaszany budynek gospodarczy został zakupiony i zamontowany na działce obok 

świetlicy wiejskiej. Posłuży mieszkańcom do przechowywania sprzętów do utrzymania terenów 

zielonych  tj. kosiarka oraz opału. 

CZYŻOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 18 089,53 zł 

Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania: 

- Budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - Wykonanie zadania przyczyniło się do 

zwiększenia estetyki placu obok świetlicy wiejskiej, co ma pozytywny wpływ na wizerunek całej 

miejscowości.  

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa - Poprawie 

uległ stan techniczny dróg co przyczyniło się do poprawy życia mieszkańców oraz zwiększył się 

poziom bezpieczeństwa publicznego.  

- Ocieplenie frontowej i szczytowej ściany budynku świetlicy wiejskiej - Ze środków 

funduszu sołeckiego zakupione zostały materiały do ocieplenia ścian świetlicy. Realizacja 

zadania generuje oszczędności w ogrzewaniu budynku, poprawie uległa również estetyka 

budynku. Świetlica wiejska umożliwia spotkania mieszkańców wsi, co ma korzystny wpływ na 

zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. 

DOBIESŁAWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 16 829,19 zł 

Mieszkańcy Dobiesławic postanowili przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na : zakup 

i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne oraz remont świetlicy wiejskiej.  W 

ramach remontu świetlicy wykonany został montaż drzwi wewnętrznych – 4 szt., montaż 

parapetów wewnętrznych -14 szt., zeskrobanie starych farb ze ścian oraz nałożenie na nie gruntu 

i farby akrylowej, malowanie ścian lakierem lamperyjnym, malowanie balustrad, ułożenie płytek 

na podłodze wraz z cokolikami.  

GRODOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego 16 829,19 zł 

W sołectwie Grodowice fundusz został wykorzystany na: 

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa.  



- Zakup budynku gospodarczego - przygotowanie terenu oraz kotwiczenie zostało wykonane 

przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym. Budynek służy między innymi  do 

przechowywania narzędzi do utrzymania terenów zielonych  

- Zakup materiałów do budowy ogrodzenia - w  ramach zadania zakupione zostały materiały 

do budowy ogrodzenia (m.in. siatka ocynkowa, słupki, brama dwuskrzydłowa, siatka 

zbrojeniowa).  Zadanie to zwiększyło poziom bezpieczeństwa publicznego oraz do zwiększenia 

estetyki placu obok świetlicy, co ma pozytywny wpływ na ogólny wizerunek całej miejscowości.  

KACZKOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego 15 865,40 zł 

Środki funduszu sołeckiego w miejscowości Kaczkowice zostały przeznaczone na:  

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa.   

- Zakup kosiarki do trawy wraz z akcesoriami do koszenia - wykorzystywana jest ona  do 

utrzymywania porządku na działce zabudowanej świetlicą wiejską. 

- Remont pomieszczenia kuchennego i sali  w świetlicy wiejskiej. Remont świetlicy 

obejmował między innymi wykucie w ścianie drzwi łączących dużą salę z pomieszczeniem 

kuchennym, zakup i montaż dwóch skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, obróbka 

ościeżnic drzwi wewnętrznych, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz doprowadzenie 

tych instalacji do nowych punktów, podwieszenie sufitu oraz wykonanie ścian z płyt gipsowo – 

kartonowych w pomieszczeniu kuchennym, remont instalacji elektrycznej, zakup i montaż 

grzejników elektrycznych, a także gładzenie ścian, gruntowanie i malowanie ścian na dużej sali  

świetlicy. Zadanie to wpłynęło na poprawę życia mieszkańców, gdyż wyremontowany obiekt 

będzie służył do organizacji imprez kulturalnych, sportowych czy mających na celu 

kultywowanie tradycji. 

KIJANY – wysokość środków funduszu sołeckiego 13 048,18 zł 

Mieszkańcy miejscowości Kijany przeznaczyli fundusz na :  

- zakup i transporcie kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa.                       

Poprzez wykonanie zadania poprawie uległ stan techniczny dróg oraz zwiększyło                                 

się bezpieczeństwo publiczne.  

- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw.  

KRÓLEWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego – 18 089,53 zł 

Środki funduszu sołeckiego w miejscowości Królewice zostały przeznaczone na zakup                          

i transport kruszywa na drogi dojazdowe do domów i pól  uprawnych w celu oraz na zakup 

materiałów remontowo budowlanych w celu zagospodarowania terenu działki po byłej szkole. 



Na działce tej wybudowane zostały altany, które służą mieszkańcom sołectwa do celów 

społeczno – kulturalnych.   

MORAWIANKI – wysokość środków funduszu sołeckiego - 13 530,08 zł 

Zadanie wykonywane w miejscowości Morawianki w 2021r. to budowa dwóch altan na 

działce przy świetlicy wiejskiej w Morawianach. W ramach zadania wykonane zostały dwie 

altany drewniane. Przedsięwzięcie zapewniło mieszkańcom sołectwa atrakcyjne miejsce spotkań 

plenerowych, a także wypoczynku. 

MORAWIANY -  wysokość środków funduszu sołeckiego – 18 423,14 zł 

Mieszkańcy postanowili przeznaczyć środki funduszu na następujące zadania:  

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa  

- Remont pomieszczeń  w świetlicy wiejskiej. Prace remontowe obejmowały między innymi  

wykonanie podwieszanych sufitów wraz  z malowaniem, położenie płyt gipsowo kartonowych 

na ścianach w trzech pomieszczeniach gospodarczych, położenie płytek podłogowych                            

i ściennych, gruntowanie ścian położenie tynku mineralnego na ścianach i pomalowanie ścian w 

trzech pomieszczeniach gospodarczych. 

PIOTRKOWICE - wysokość środków funduszu sołeckiego – 19 164, 52 zł 

Decyzją mieszkańców sołectwa fundusz został przeznaczony na wymianę stolarki 

okiennej w świetlicy wiejskiej (18 sztuk różnej wielkości okien), na zakup i montaż 2 sztuk 

drzwi zewnętrznych do świetlicy – drzwi balkonowe oraz drzwi zewnętrzne stalowe – oraz na 

zakup konwektorowych grzejników elektrycznych.  

PROKOCICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 12 788,70 zł 

W sołectwie Prokocice fundusz przeznaczony został na zakup i transport kruszywa na 

drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa oraz budowę ogrodzenia działki zabudowanej 

budynkiem świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wykonane zostało 80,5 m ogrodzenia 

panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką. Realizacja tej inwestycji podniosła estetykę 

terenu oraz zwiększyła bezpieczeństwo osób tam przebywających.  

SĘDZISZOWICE - wysokość środków funduszu sołeckiego – 17 941,25 zł 

Mieszkańcy miejscowości Sędziszowice przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na:             

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa, 

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - w ramach zadania zakupione zostały krzesła 

konferencyjne, nagrzewnica elektryczna oraz kosiarka spalinowa do trawy. Zakupione 

przedmioty stanowią wyposażenie świetlicy wiejskiej.  



- Doposażenie placu zabaw w Sędziszowicach - zakupiona została huśtawka podwójna 

metalowa. Doposażony plac zabaw jest atrakcyjnym miejscem spotkań i bezpiecznej zabawy dla  

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.   

STOJANOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 14 197,31 zł 

W miejscowości tej wykonany został remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.               

W ramach prac remontowo budowlanych wykonane zostało wykucie otworów w ścianie w celu 

zamontowania drzwi, montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami (2 szt.) wykonanie ścianek 

działowych z płyt gipsowo kartonowych w celu podziału pomieszczenia na dwa – kuchnię                   

i łazienkę, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż konwektorowych grzejników 

elektrycznych, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji 

wentylacyjnej.  Wykonanie zadania umożliwiło organizację lokalnych przedsięwzięć m.in. 

spotkań integracyjnych czy imprez kulturalnych.  

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach funduszu sołeckiego był zakup                           

i transport kruszywa na drogi - Wykonanie zadania zapewniło mieszkańcom bezpieczny 

dojazd do domu i do pól uprawnych, przez co zwiększył się poziom bezpieczeństwa publicznego. 

UŚCISZOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 13 455,94 zł 

W miejscowości tej fundusz sołecki przeznaczony został na wymianę okien i drzwi                               

w świetlicy wiejskiej - realizacja  tych inwestycji zabezpieczyła budynek przed wilgocią, 

zapewniła racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi związanymi  z ogrzewaniem sali,  

jak również podniosła standard i estetykę budynku. Kolejnym zadaniem był zakup mebli 

kuchennych - zakup ten usprawni organizację spotkań mieszkańców i imprez mających na celu 

min. kultywowanie tradycji. Obiekt świetlicy w większym stopniu spełnia teraz oczekiwania 

osób tam przebywających. 

ZBELTOWICE – wysokość środków funduszu sołeckiego - 12 455,08 zł 

Mieszkańcy Zbeltowic przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na:  

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa.   

- Zakup kosiarki spalinowej - kosiarka jest wykorzystywana do utrzymywania porządku na 

działce przy świetlicy wiejskiej. 

- Zakup materiałów do budowy ogrodzenia wokół placu  zabaw -   Zakupione zostało                   

68 mb. ogrodzenia panelowego oraz furtka. Wykonanie zadania przyczyniło się do zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw znajdującym się  obok świetlicy wiejskiej. 

Poprawie uległa również estetyka terenu. 



 

Realizacja uchwał Rady Gminy Bejsce w 2021r.  

 

Lp  Nr uchwały Data                                            Tytuł uchwały  

                                                 podjęcia 

 

 

SESJA XXII/2021 

z dnia 15 stycznia 2021r. 

1.  XXII/147/2021 15.01.2021  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-

2033, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXII/148/2021 15.01.2021  zmian w budżecie gminy na 2021r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXII/149/2021 15.01.2021  zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Bejsce, 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2021r. 

4.  XXII/150/2021 15.01.2021  ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  



5.  XXII/151/2021 15.01.2021  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej w Pińczowie na uchwałę nr 

XIV/95/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 

2012 roku w sprawie określenie przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych 

przystanków, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Odpowiedź na skargę Prokuratora została 

przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

6.  XXII/152/2021 15.01.2021   rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

7.  XXII/153/2021 15.01.2021  rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

8.  XXII/154/2021 15.01.2021 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy Bejsce  na rok 2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Plany pracy były realizowane w 2021r. 

 

SESJA XXIII/2021 

z dnia 19 marca 2021r. 

   1. XXIII/155/2021 19.03.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-

2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 



2. XXIII/156/2021 19.03.2021 zmian w budżecie gminy na 2021r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3. XXIII/157/2021 19.03.2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kazimierskiemu na „Budowę chodnika w 

miejscowości Bejsce przy drodze powiatowej Nr 

0547T Bejsce – Morawiany – Kijany” 

Pomoc finansowa została udzielona w formie 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy 

finansowej określone zostały w umowie.  

4. XXIII/158/2021 19.03.2021 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 

wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej 

Podjęcie uchwały podyktowane jest czynnikami 

ekonomicznymi tj. zmniejszenie kosztów 

zakupu energii elektrycznej. 

5. XXIII/159/2021 19.03.2021 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Bejsce w 2021 roku 

Uchwała została zrealizowana. W 2021r. koszt 

realizacji zadania wyniósł 13 251,14 zł 

6. XXIII/160/2021 19.03.2021 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

7. XXIII/161/2021 19.03.2021 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

8. XXIII/162/2021 19.03.2021 rozpatrzenia petycji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

9. XXIII/163/2021 19.03.2021 rozpatrzenia petycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja nie została uwzględniona 

 



Sesja XXIV/2021 

7 maja 2021r. 

1. XXIV/164/2021 7.05.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-

2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2. XXIV/165/2021 7.05.2021 zmian w budżecie gminy na 2021r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3. XXIV/166/2021 7.05.2021 zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie 

Gminy Bejsce rodziny repatriantów z Kazachstanu 

Celem uchwały było umożliwienie osiedlenia 

się na terenie gminy Bejsce jednej rodziny                       

z Kazachstanu na okres n krótszy niż dwa lata.  

4. XXIV/167/2021 7.05.2021 przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę nr 

VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 

2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Odpowiedź na skargę Prokuratora została 

przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

5. XXIV/168/2021 7.05.2021 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Dokonano zamiany nieruchomości 

niezabudowanej na wniosek właściciela działki.  

6. XXIV/169/2021 7.05.2021 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu 

nieruchomości składającej się z działek o nr 

Działka została zakupiona w związku                 z 

regulacją stanu prawnego drogi.  



ewidencyjnych 500/3, 500/8 obręb 0005 

Grodowice, położonych w miejscowości 

Grodowice do gminnego zasobu nieruchomości. 

Sesja XXV/2021 

z dnia 18 czerwca 2021r. 

1.  XXV/170/2021 18.06.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum 

zaufania.  

Rada Gminy Bejsce udzieliła wotum zaufania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. XXV/171/2021 18.06.2021 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone 

3. XXV/172/2021 18.06.2021 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

Rada Gminy Bejsce udzieliła absolutorium 

Wójtowi Gminy Bejsce z tytułu wykonania 

budżetu za 2020r. 

4. XXV/173/2021 18.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 - 

2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

5. XXV/174/2021 18.06.2021  zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

6. XXV/175/2021 18.06.2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kazimierskiemu na „Przebudowę pobocza drogi 

powiatowej Nr 0547T Bejsce – Morawiany – 

Kijany,      

Pomoc finansowa została udzielona w formie 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy.  



7. XXV/176/2021 18.06.2021 przekształcenia punktu przedszkolnego w 

Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. 

Franciszka Kamińskiego w Bejscach w 

Samorządowe Przedszkole w Bejscach i utworzenie 

zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Bejscach 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

8. XXV/177/2021 18.06.2021 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola w 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bejscach oraz 

punktu przedszkolnego w Samorządowej Szkole 

Podstawowej im. Edwarda Haruzy w 

Dobiesławicach dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Bejsce, 

Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria  

były konsultowane  z dyrektorami szkół 

podstawowych. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Świętokrzyskiego 

9. XXV/178/2021 18.06.2021 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w celu opracowania i realizacji 

„Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Bejsce, 

Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i 

Skalbmierz oraz Powiatu Kazimierskiego do roku 

2030”,  

Uchwała jest realizowana. Szczegółowe 

warunki współpracy Gmin zostały określone              

w porozumieniu międzygminnym.  

10. XXV/179/2021 18.06.2021 określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków oraz ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i weszła            

w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania.  



 

SESJA XXVI/2021 

z dnia 3 września 2021r. 

1.  XXVI/180/2021 03.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-

2033, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXVI/181/2021 03.09.2021 zmian w budżecie gminy na 2021r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXVI/182/2021 03.09.2021 uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w 

Ciepło, Energię Elektryczną     i Paliwa Gazowe dla 

Gminy Bejsce, 

Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, 

Energię Elektryczną     i Paliwa Gazowe dla 

Gminy Bejsce obowiązują  

4.  XXVI/183/2021 03.09.2021 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Bejsce, 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego. 

5.  XXVI/184/2021 03.09.2021 zmiany statutu Gminy Bejsce Zmianie uległ załącznik do statutu zawierający 

wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.  

6.  XXVI/185/2021 03.09.2021 określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Bejsce na rok szkolny 2021/2022, 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego. Uchwała jest realizowana 



7.  XXVI/186/2021 03.09.2021 trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego. 

 

Sesja XXVII/2021 

z dnia 29 września 2021r. 

1.  XXVII/187/2021 29.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 - 

2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXVII/188/2021 29.09.2021 zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXVII/189/2021 29.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kazimierskiemu na 

„Przebudowę pobocza drogi powiatowej Nr 0547T 

Bejsce - Morawiany – Kijany”, 

W wyniku zwiększenia kosztów wykonania 

przedmiotowego zadania, zwiększeniu również 

uległy koszty  współfinansowane przez Gminę 

Bejsce.  

4.  XXVII/190/2021 29.09.2021 zmieniającą uchwałę w  sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Bejsce 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego. Uchwała jest realizowana. 

 

Sesja XXVIII/2021 

z dnia 22 listopada 2021 



1.  XXIII/191/2021 22.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 - 

2033, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXIII/192/2021 22.11.2021 zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXIII/193/2021 22.11.2021 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego. Stawki podatku będą 

obowiązywały w 2022r. 

4.  XXIII/194/2021 22.11.2021 regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Bejsce, 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia opublikowania.  

5.  XXIII/195/2021 22.11.2021 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia opublikowania. Projekt uchwały 

był pozytywnie zaopiniowany przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Busku- Zdroju. 

6.  XXIII/196/2021 22.11.2021 „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 

obowiązuje od 1 stycznia 2022r. 



kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2022” 

 

Sesja XXIX/2021 

z dnia 2 grudnia 2021r. 

1.  XXIX/197/2021 02.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 - 

2033, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXIX/198/2021 02.12.2021 zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXIX/199/2021 02.12.2021 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta 

Gminy Bejsce, 

Miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy 

zostało ustalone zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa.  

4.  XXIX/200/2021 02.12.2021 zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym w zależności od 

pełnionych funkcji oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych, 

Miesięczne diety radnych Rady Gminy zostały 

ustalone zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

5.  XXIX/201/2021 02.12.2021 zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Bejsce. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2021r.  

 

 



Sesja XXX/2021 

z dnia 29 grudnia 2021r. 

1.  XXX/202/2021 29.12.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-

2033, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano 

2.  XXX/203/2021 29.12.2021 zmian w budżecie gminy na 2021r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego 

3.  XXX/204/2021 29.12.2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce 

na lata 2022 -2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

4.  XXX/205/2021 29.12.2021 uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2022r., Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz.U. W. 

Świętokrzyskiego i weszła w życie od 

01.01.2021r. 

5.  XXX/206/2021 29.12.2021 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  

jest realizowana w 2022r. 

 

 



VII. Promocja , aktywność społeczna, sport 

W 2021r. w dalszym ciągu przez pandemię COVID-19 ograniczona była możliwość organizacji 

wydarzeń kulturalnych. Z uwagi na brak możliwości odbycia spotkań z mieszkańcami wydany 

został BIULETYN INFORMACYJNY. Poluzowanie obostrzeń w miesiącach wiosennych 

umożliwiło organizację obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji  3 Maja. Tradycyjnie obchody 

połączone były z świętem Strażaka. W okresie wakacyjnym zorganizowano Olimpiadę Bejską –

wydarzenie promujące akcję Szczepień przeciw COVID 19. Szczepienia promowane były również 

podczas spotkań w środowiskach senioralnych tj. z mieszkańcami Klubu Seniora w Czyżowicach 

oraz członkami Stowarzyszenia Młodzi z lat 70-tych.Tradycyjnie już odbył się rajd rowerowy po 

gminie Bejsce.  

… Bejsce kiedyś Bejsce dziś…tradycja i obrzędy co z nich pozostało…Takie hasło przyświecało 

uroczystości promującej dziedzictwo kulturowe Gminy Bejsce, która odbyła się 22 sierpnia 

2021r.w Bejscach. Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Bejscach. 

Uroczysty charakter miały również obchody święta niepodległości. 10 listopada 2021r. 

mieszkańcy spotkali się na wieczornicy patriotycznej w Klubie Seniora w Zbeltowicach,. 11 

listopada odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny, którą poprzedziło złożenie 

kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Bejscach. 

 Zwiększenie liczby zachorowań oraz powrót do nauki zdalnej uniemożliwiły organizację 

Mikołajek Gminnych w przyjętej już formie. Niemniej jednak milusińscy otrzymali upominki za 

pośrednictwem dyrekcji szkół.  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


