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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 2020r. 

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 3925 osób.  

 

Liczba urodzeń i zgonów na terenie Gminy Bejsce w latach 2018-2020 

Stan na dzień 31.12. 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Liczba urodzeń 36 25 32 

Liczba zgonów 
67 54 68 



 

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

 

1.Wodociągi : 

Na terenie gminy Bejsce funkcjonuje jedna  stacja uzdatniania wody. 

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

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

Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków – 428 sztuk,  

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej- 979. 

Umową użyczenia z dnia 29 grudnia 2017 roku sieć wodociągowa została przekazana w 

bezpłatne używanie Związkowi Międzygminnemu „NIDA 2000”w Starym Korczynie 

2. 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 2020 roku: 1129 

Kwota z naliczeń: 530.104,60 zł 

W 2020 roku zebrano na terenie gminy 703.220 kg odpadów komunalnych, z czego selektywnie 

odebrano 198 420 kg odpadów, zaś 100 950 kg poddano recyklingowi. Uchwałą Rady Gminy 

Bejsce Nr XVII/99/05 z dnia 30 marca 2005 roku Gmina Bejsce przystąpiła do związku 

Międzygminneg  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. 

Gminna Spółka Wodna z siedzibą w Bejscach 

Rok 2020 

Łączna 

długość 

rowów 

Kwota zadań 

Środki 

własne 

Dotacja z 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

Razem 

6 600 mb 9 231 zł 27 300 zł 36 531 zł 

 

3. Podmioty gospodarcze 

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

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Bejsce obejmowała 228 pozycji,   

z czego status „aktywny” posiadały 110 podmioty, status „wykreślony” posiadało 91 

podmiotów, status „zawieszony” posiadało 25 podmiotów, 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. 

 

4. 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 

indywidualnymi  wnioskami ich prawnych właścicieli, pod zabudowę: zagrodową                           

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, usługową, w zakresie rekreacji indywidualnej                      

a także wyznaczenie terenów pod elektrownie wiatrowe, 

• wyznaczenie obszarów, na których będą realizowane inwestycje wynikające                                

z realizacji ustaleń„ Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

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

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

Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013", 

• wyznaczenie terenów pod realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym 

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

planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to także przebiegu gazociągu 

wysokiego ciśnienia  DN 700/8.4MPa wraz z kablem światłowodowym                       i 

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. 

 

5. 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 miarę 

możliwości finansowych gminy będą wymieniane sukcesywnie na bardziej oszczędne ledowe.   

 

6.Inwestycje  zakończone i w realizacji 

 Budowa 36 przydomowych oczyszczalni ścieków w 13 miejscowościach na terenie 

gminy Bejsce przeznaczonych do unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych  w 

tym: 

- oczyszczalnie z bioreaktorem – 3 

- oczyszczalnie z bioreaktorem i drenażem – 8 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, drenażem i nasypem – 4 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, pompą i dołem chłonnym – 4 

- oczyszczalnie z bioreaktorem i dołem chłonnym – 4 

- oczyszczalnie z bioreaktorem, pompą i drenażem w nasypie – 13 

 

W dniu 28-09-2020 r. zakończono roboty budowlane i złożono wniosek o płatność . 

Całkowita wartość projektu to 478 150,33 zł (Czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto 

pięćdziesiąt zł 33/100). Kwota dofinansowania z UE to 254 545,00 zł. 

 

 

 

 

 

W ramach  Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych  Gmina Bejsce otrzymała          

 3 170 000  zł .Dzięki otrzymanemu wsparciu realizowane są następujące inwestycje: 

 

 Budowa Samorządowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Bejscach 



W dniu 16.09.2020r. Wójt Gminy Bejsce podpisał z Wykonawcą – Firmą Remontowo-

Budowlana Czesław Pawlik  umowę na budowę Przedszkola Gminnego na działce przy szkole 

podstawowej w Bejscach. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 705 463,62 zł brutto. Inwestycja 

ta zostanie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Przedszkole będzie miało niemal 300 metrów kwadratowych znajdzie się w nim miejsce dla 30 

dzieci. Zgodnie z projektem w budynku będą dwie duże sale dla dzieci, duże pomieszczenie 

wielofunkcyjne, toalety oraz pomieszczenie socjalne. Planowana data zakończenia inwestycji 

15 sierpnia 2021r. 

 

 Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach 

Termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach 

:wymianę 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. wymianę oświetlenia wewnętrznego                     i 

zewnętrznego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo z kostki brukowej zostaną 

wykonane, chodniki, alejki oraz parking przy budynku szkoły. Koszt inwestycji to 870 000zł. 

 

  Poprawa efektywności  oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bejsce 

Projekt realizowany będzie poprzez budowę nowych słupów oświetleniowych                                   

z energooszczędnymi oprawami typu LED wraz z wymianą wyeksploatowanych, 

energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na nowe oprawy energooszczędne typu LED                

i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem.  

W ramach zadania powstanie nowe oświetlenie uliczne w ilości 87 nowych słupów  na 

odcinkach dróg o długości powyżej 4 kilometrów, natomiast na  odcinkach dróg o długości 

powyżej 40 km   nastąpi wymiana  593szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu 

LED. 

 

 

 

 

 

 

 

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK GMINNYCH 

 



1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U.              

z 2020 roku, poz. 1876 z późniejszymi zmianami) „Kierownik ośrodka pomocy społecznej 

składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej”.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach jest budżetową jednostką 

organizacyjną Gminy Bejsce wykonującą zadania administracji samorządowej i administracji 

rządowej w zakresie pomocy społecznej. Źródłem finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

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

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach zatrudnia 7 pracowników na 6,5 

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

świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ i funduszu alimentacyjnego, asystenta rodziny 

w systemie zadaniowego czasu pracy na 0,5 etatu.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania głównie w oparciu o ustawę                      

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

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

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

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

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

z innych ustaw.  

 Ogółem w 2020 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym wydatki 

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

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

utrzymanie Ośrodka) wynosiły 5.650.056,56 zł; z tego dotacja na dofinansowanie zadań 

własnych – 279.546,49 zł, środki na zadania zlecone – 4.520.926,00 zł, a środki własne gminy 

– 849.584,07 zł.  

W 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało 88 rodzin, o liczbie osób w rodzinach - 216 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń przyznano i wypłacono:  

- zasiłki stałe – 19 osobom – 177 świadczeń na łączną kwotę 107.926,00 zł wypłacone ze 

środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy.  

- składki zdrowotne - 18 osobom – 178 świadczeń na łączną kwotę 9.786,00 zł ze środków 

budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy.  

- zasiłki okresowe - 15 rodzinom - 55 świadczeń na łączną kwotę 30.416 zł ze środków budżetu 

państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy. 



- w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z gorącego posiłku 

(zupy) skorzystało 34 uczniów w szkołach podstawowych oraz 1 osoba w środowisku. Łącznie 

na zakup posiłków wydatkowano 11.982 zł (z tego: ze środków własnych – 2.396 zł, z dotacji 

– 9.586 zł). Ponadto w ramach Programu przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na 

zakup posiłku lub żywności, udzielano pomocy rzeczowej.                 Z uwagi na panującą 

pandemię COVID-19 oraz zdalne nauczanie w szkołach, wypłacono zasiłki celowe dla dzieci 

objętych bezpłatnym dożywianiem w zamian za posiłek.  

W ramach Programu wypłacono zasiłki celowe 65 rodzinom na łączną kwotę 54.979 zł (w tym 

środki własne – 10.996 zł, dotacja – 43.983 zł) oraz 1 osobie udzielono pomocy rzeczowej na 

łączną kwotę 118 zł (w tym środki własne - 24 zł, a dotacja - 94 zł).  

Ogółem koszt programu wynosił 67.079 zł ( z tego: środki własne 13.416 zł, tj.: 20% ogólnych 

kosztów programu, a dotacja – 53.663 zł, co stanowi 80% ogólnych kosztów).  

- ze środków własnych przyznano zasiłki celowe, specjalne celowe, udzielono pomocy 

rzeczowej na łączną kwotę 15.746 zł.  

- udzielono pomocy w formie schronienia – 4 osobom – na łączną kwotę 72.465,34 zł ze 

środków własnych gminy.  

- odpłatność gminy za pobyt 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej wynosiła – 263.523 

zł - 93 świadczenia ze środków własnych gminy.  

- obsługa Karty Dużej Rodziny – wydatkowano 80,93 zł z dotacji.  

- koszty obsługi wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano i wydatkowano 280 zł 

z dotacji. Wydano 4 decyzje dla 4 osób.  

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników wraz                   

z pochodnymi, opłaty za energię, czynsz, telefon, zakup materiałów biurowych i innego 

sprzętu) – 446.793,96 zł (z tego dofinansowania – 67.291,34 zł, a środki własne – 379.502,62 

zł).  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w 2020 roku 

wyniosły 27.435,99 zł., w tym dotacja: 850,00 zł, środki własne: 26.585,99 zł 

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

zastępczej w 2020 roku poniesiono koszty związane z pobytem 2 dzieci w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej w wysokości – 72.129,15 zł 

 W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy                           

o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych, ustawy o pomocy osobom 



uprawnionym do alimentów i programu „Dobry Start”. W 2020 roku w ramach wyżej 

wymienionych zadań przyznano i wypłacono:  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – na kwotę 452.325,00 zł – 3.886 świadczeń 

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

rodzinnych „złotówka za złotówkę” – 8.673,52 zł – 182 świadczenia.  

- zasiłek dla opiekuna – 44.640,00 zł – 72 świadczenia 

- świadczenia pielęgnacyjne – na kwotę 137.250,00 zł - 75 świadczeń 

- zasiłki pielęgnacyjne – na kwotę 289.657,00 zł – 1.342 świadczenia 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20.000 zł – 20 świadczeń 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – na kwotę 63.400,00 zł - 103 świadczenia 

- świadczenie rodzicielskie – na kwotę 54.164,00 zł – 60 świadczeń  

- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł – 1 świadczenie 

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

40.258,00zł, tj.: 178 świadczeń; składki na ubezpieczenie zdrowotne – na kwotę 16.798,00 zł 

– 178 świadczeń. 

Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wynosiły 1.210.521,55 zł 

 Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na kwotę  66.080,00 zł - 156 

świadczeń.  

Wydatki z funduszu alimentacyjnego wypłacone zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów „złotówka za złotówkę’ – 1.895,00 zł – tj. 5 świadczeń 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń                        

z funduszu alimentacyjnego – 24.516,16 zł.  

 Przyznano i wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 3.151.532,39 zł – 

6.342 świadczenia na 522 dzieci.  

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

3.178.320,42 zł 

 Przyznano i wypłacono świadczenia z Programu „Dobry Start” - 368 świadczeń na 

kwotę 110.400 zł.  

Ogółem wydatki z Programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi wynosiły 114.080,00 zł.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także sprawy pomocy materialnej             

o charakterze socjalnym – stypendia szkole. W 2020 roku wypłacono stypendium szkolne dla 

20 uczniów na łączną kwotę 13.079,94 zł (z tego dotacja – 10.463,95 zł, środki własne – 

2.615,99 zł).  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Bankiem Żywności                   w 

Kielcach na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej 



potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej wykonuje w tym Programie zadania Organizacji Partnerskiej Lokalnej. Na dowóz 

artykułów spożywczych z Banku Żywności w Kielcach do magazynu w Zbeltowicach 

wydatkowano 1.950,00 zł ze środków własnych. W Podprogramie 2019 wydano artykuły 

spożywcze w ilości 18.9462 tony dla 390 osób. Osoby potrzebujące otrzymały w 3 paczkach 

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

powidła, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, sok jabłkowy, ryż, kasza, herbatniki, 

mleko, ser żółty, szynka drobiowa, pasztet, filet z makreli, cukier, olej rzepakowy i gołąbki   w 

sosie pomidorowym.  

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

uczestnicy Podprogramu 2019 – 48 osób wzięło udział w 2 warsztatach edukacyjnych – 

kulinarnych i niemarnowania żywności.  

 

 

2. OŚWIATA 

Wykaz placówek oświatowych w gminie Bejsce Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Typ Nazwa Adres 
Liczba 

uczniów 

1. Szkoła podstawowa 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. EDWARDA 

HARUZY W DOBIESŁAWICACH 

Dobiesławice 

38A 
98 

2. Szkoła podstawowa 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. GEN. 

FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W 

BEJSCACH 

Bejsce 233 152 

3. Punkt przedszkolny 
PUNKT PRZEDSZKOLNY W 

BEJSCACH 
Bejsce 233 20 

4. Punkt przedszkolny 
PUNKT PRZEDSZKOLNY W 

DOBIESŁAWICACH 

Dobiesławice 

38A 
18 

Razem 288 

 

Ilość uczniów w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 



Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

UCZNIOWIE 

klasa poniżej 

"0" 

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 0 20 10 12 7 12 0 13 13 11 

Samorządowa 

Szkoła 

Podstawowa 

im. gen. 

Franciszka 

Kamińskiego  

w Bejscach 

152 9 0 15 9 21 15 17 10 27 21 17 

Punkt 

przedszkolny w  

Bejscach 

20 1 20 - - - - - - - - - 

Punkt 

przedszkolny w 

Dobiesławicach 

18 1 18 - - - - - - - - - 

Razem 288 19 38 35 19 33 22 29 10 40 34 28 

 

Liczba etatów nauczycieli rok szkolny 2019/2020 

Ogółem nauczyciel Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

SSP BEJSCE 14,98 - - 2,00 12,98 

SSP 

DOBIESŁAWICE 

17,76 - 0,95 3,38 13,03 

RAZEM 32,74 

 

Szkoła Liczba pracowników gospodarczych ( 

etat) 

SSP BEJSCE 3 

SSP Dobiesławice 3 

 

 



 

Koszty utrzymania oświaty w 2020 

Subwencja Środki własne Razem 

2 670 378 1 227 962,30 3 948 340,30 

 

Koszty dowozu uczniów 2020 

Środek transportu Koszt 

Gimbus- własność gminy ( kierowca) 80 104,00 

 

Autobus przewoźnika 26 561,00 

 

Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do 

OREW w Miechowie 

27 807,00 

 

 

Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla niepełnosprawnych 

ruchowo 

21 108,00 

 

 

Zwrot kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych pojazdem rodzica ( 2 

osoby) 

6 396,00 

 

Koszty opiekunów uczniów podczas dowozów do szkoły 2020r. 

Opiekunowie ( 2 osoby) 18 621,00 

 

Programy i inwestycje realizowane w oświacie w 2020r.  

Szkoła Nazwa Wartość [zł] 

 

 

 

 

SSP Dobiesławice 

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do izb 

lekcyjnych nr 8, 9 i 11 (szt. 3). 
5 076 

Zakup laptopów w ramach „Zdalna szkoła” – 22 

sztuki 
43 785 

Odbudowa ogrodzenia szkolnego od strony drogi 

wojewódzkiej 768                         i fragmentu od 

drogi na boisko (materiały, robocizna własna) 

1 146 



Położenie nowych podłóg w izbach lekcyjnych dla 

przedszkolaków i zerówki oraz w pokoju 

nauczycielskim (materiały, robocizna własna) 

5 400 

Uzupełnienie i wymiana mebli szkolnych 19 306 

Razem  74 713 

 

Szkoła Nazwa Wartość [zł] 

 

SSP Bejsce 

Zakup 8 laptopów z programu „ Zdalna Szkoła+” 
22 480,00 

Zakup 16 laptopów  do nauczania zdalnego dla 

uczniów i nauczycieli programu „Zdalna Szkoła” 

 

21 542,38 

 

Realizacja programu „SKS” 400,00 

Razem 44 422,38 

 

 

3. JEDNOSTKI OSP 

W 2020 r. dzięki wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

dokonana została modernizacja i poprawa estetyki budynku strażnicy oraz placu wokół 

strażnicy OSP w ramach Realizacja zadania Publicznego pt. „ Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” w ramach „ programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 

w latach 2017-2020 : 

 

OSP PIOTRKOWICE 

 wymian bramy garażowej budynku strażnicy OSP Piotrkowice. Całkowita wartość 

zadania 8.100zł.- dotacja 6.000zł.,  wkład własny – 2.100zł. 

 

OSP BEJSCE 

 utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP w Bejscach. Całkowita 

wartość zadania 59.103,96zł. dotacja - 24.400zł., wkład własny - 34.703,96zł. 

 

 

 



 

 

Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP: 

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z pozyskanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości 

 

OSP SĘDZISZOWICE 

rozpieracz kolumnowy – 12.000zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu 

Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości.  

 

OSP BEJSCE 

 Detektor wielogazowy Altair/ 1 szt. 

 ubranie specjalne UPS 1szt. 

łącznie: 8 .400zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 

OPS CZYŻOWICE 

 Hełm 1 szt.  

 Latarka 1 szt. 

 Ubranie specjalne UPS 1 szt. 

Łącznie: 4.870zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  



 Latarka- 2 szt. 

 Latarka- 1 szt. 

 Drabina przenośna- 2 szt. 

 Wąż tłoczny- 3 szt. 

 Maska do aparatu powietrznego z pokrowcem- 2 szt. 

 Sygnalizator bezruchu- 1 szt. 

Łącznie: 5.367zł. w tym 4897zł. dotacja z MSWIA. 

 

OSP KRÓLEWICE 

 Hełm 4 szt. 

 Latarka 4 szt. Sprzęt do oznakowania terenu  

 zapory drogowe 2 szt. 

  znak drogowy wypadek 2 szt. 

  lizak do kierowania ruchem 2szt. 

 pachołków 6szt. 

Łącznie: 6.080zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 Drabina przenośna 1 szt. 

 Latarka- 3 szt 

 Wąż tłoczny- 3 szt. 

 Hełm strażacki- 3 szt. 

 Obuwie strażackie skórzane- 3 szt. 

 Rękawice specjalne- 4 sz. 

Łącznie: 7.389zł. w tym dotacja z MSWiA 6.661zł. 

 

OSP PIOTRKOWICE 

 Hełm 4 szt. 

 Latarka 4 szt.  

 Sprzęt do oznakowania terenu  

 zapory drogowe 2 szt. 

  znak drogowy wypadek 2 szt. 

  lizak do kierowania ruchem 2szt. 

 pachołków 6szt. 



Łącznie: 6.080zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 

OSP MORAWIANKI 

 Pilarka do drewna 1 szt. 

Łącznie : 1.994zł. dotacja w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 Rozdzielacz- 1szt. 

 Prądownica wodna- 2szt. 

 Wąż tłoczny- 2 szt. 

Łącznie: 1.063zł. w tym dotacja z MSWIA 842zł. 

 W 2020r.  jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bejsce brały udział w 60 

zdarzeniach  w tym w 16 pożarach i 44 zagrożeniach miejscowych. 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach to samorządowa instytucja kultury posiadająca 

osobowość prawna. Lokal biblioteki o powierzchni 76 m 2 mieści się w budynku, który jest 

własnością urzędu Gminy. 

Podstawowa działalność Biblioteki: 

 Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie księgozbiorów. 

 Promocja czytelnictwa. 

 Organizowanie spotkań bibliotecznych dla czytelników. 

Księgozbiór: 

Stan na dzień 31.12.2020 wynosił 6754 wol.  

 Zakup nowości ogółem 452 wol. 

 Wydatkowana kwota 8760 zł. 

 Zakup nowości ze środków własnych 272 wol. 

 Wydatkowana kwota 4760 zł. 

 Zakup nowości z dotacji MKiDzN 180 wol. 

 Wydatkowana kwota 4000 zł. 

Biblioteka dla czytelników oferuje: 

 Literaturę piękną dla dorosłych. 

 Literatura dla dzieci i młodzieży. 

 Lektury szkolne. 

 Bajki dla najmłodszych. 

 Encyklopedie, słowniki, atlasy i przewodniki. 



 Literaturę regionalną. 

 Literaturę popularnonaukową. 

Ponadto prenumerowano czasopisma dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz czasopisma 

fachowe. 

Czytelnicy i promocja czytelnictwa: 

Stan czytelników zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 wynosił 109 osób.  

Wypożyczenia - 585 

W tym – 585 książek 

Czytelnictwo jest promowane poprzez wystawy książkowe i spotkania z czytelnikami 

związane z obchodami rocznic literackich i historycznych.  

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała spadek czytelnictwa i wypożyczeń.  

W początkowej fazie pandemii biblioteka była zamknięta przez okres 21 dni. Następnie 

zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów i komunikatów Biblioteki Narodowej 

zostały wprowadzone obostrzenia, które obowiązywały do końca roku. Ze względu na 

ograniczenia lokalowe została wprowadzona forma wypożyczeń - książka na telefon.  

 

Finanse:  

Budżet Biblioteki na rok 2020 – 78 000 zł. 

W tym dotacja organizatora – 74 000 zł. 

Dotacja MKiDzN – 4 000 zł - Przeznaczona wyłącznie na zakup nowości. 

Środki z dotacji organizatora są wykorzystywane na pokrycie zadań własnych Biblioteki.  

w 2020 roku z środków własnych Biblioteka zakupiła: 

- Komputer stacjonarny. 

- Drukarkę. 

- Wykładzinę podłogową do trzech pomieszczeń bibliotecznych. 

- Częściowy remont łazienki. 

 

Prace wewnętrzne: Sporządzanie sprawozdań finansowych i bibliotecznych dla GUS, 

Biblioteki Narodowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy.  

- Dokonywanie zakupów nowości wydawniczych. 

- Ewidencja tradycyjna zakupu książek. 

- Wprowadzanie książek do systemu bibliotecznego MAK+ - na dzień 31.12.2020 

wprowadzono 2150 książek. 

- Przygotowanie i wysyłanie wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

czytelnictwa. 



- Przygotowanie lokalu bibliotecznego do obostrzeń oraz zapewnienie wszystkich 

niezbędnych środków. 

- Prowadzenie dokumentacji i udziałów w szkoleniach RODO. 

Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalnością teren całej gminy zapewniając 

bezpłatne korzystanie z usług bibliotecznych tj. Dostęp do księgozbiorów i do internetu. 

 

III. Strategie i programy 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bejsce 

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

określono kierunki działań mających przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych  

w gminie.  

Cel strategiczny nr I – Zintegrowana polityka społeczna 

 Realizacja zadań polityki społecznej opierała się na współpracy wszystkich instytucji 

działających w tym obszarze. Podejmowano działania : 

- 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.  

2. 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 2020 roku pracował z 5 rodzinami,                 

w których wychowuje się 15 dzieci, z czego 4 aktualnie przebywa w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej; 

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.  



 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIV/105/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku.  

 W 2020 Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła                         

8 posiedzeń.  

Wydała 5 postanowień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Wpłynęło 7 wniosków o skierowanie osób uzależnionych 

od alkoholu na leczenie odwykowe. Na posiedzenia komisji zgłosiły się 3 osoby.  

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

do podjęcia leczenia dobrowolnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów żadna z osób nie 

podjęła dobrowolnego leczenia, a 1 osobę skierowano do sądu. 

W punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym specjalista ds. uzależnień udzielił w 2020 roku 119 

porad dla osób z problemem alkoholowych   

1 porada dla osób współuzależnionych 1 porada dla osób doznających przemocy w rodzinie  

41 porad dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W 2020 roku przeznaczono kwotę 500,00 zł (zgodnie z programem) na zakup m.in. gier 

planszowych, kart na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grodowicach, za udział dzieci w 

konkursie plastycznym na temat uzależnień.  

 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy     w Rodzinie na lata 2016 – 2021 

W 2020 roku swoją działalność kontynuował Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

  

5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce . 

W ramach prowadzonego w 2019 r. zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Bejsce w latach 2011-2032, VI etap 2019 rok”, usunięto 4 127 m2 

materiałów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 14 619,48 zł brutto. Gmina 

Bejsce na realizację w/w zadania wydała 12 453,13 zł , co stanowiło 85% kosztów w/w zadania, 

natomiast beneficjenci ponieśli koszty w kwocie 2 166,35 zł, co stanowiło 15% kosztów w/w 

zadania.  



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.  

W dniu 4 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Bejsce w sprawie udzielenia 

dotacji w kwocie 27 949,67 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści 

dziewięć złotych 67/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Realizacja 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach     2011-

2032, VII etap 2020 rok”. Na kwotę dotacji składają się:  

1)   środki WFOŚiGW w Kielcach – 13 974,83 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych, 

2)   środki NFOŚiGW w Warszawie – 13 974,84 zł tj.– 50% kosztów kwalifikowanych. 

5. Roczny Program Współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020r. 

W 2020 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 2020” 

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 19.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

Zgodnie z umową zawartą z Ludowym Klubem Sportowym „NIDZICA” w dniu 19 marca 2020 

r. koszt całkowity realizacji zadania miał wynosić 77 500,00 zł, z czego 50 000,00 zł stanowić 

miały środki pochodzące z dotacji, 16 150,00 zł inne środki finansowe    i 11 350,00 zł wkład 

osobowy. 

Zgodnie ze złożonym przez LKS „NIDZICA” w dniu 29.01.2021 r. sprawozdaniem 

końcowym z wykonania zadania publicznego wynika, że z uwagi na szczególną sytuację 

związaną z COVID-19, LKS „NIDZICA” nie był w stanie zrealizować w 2020 r. zadania 

publicznego zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą, co miało wpływ na zmniejszenie ilości 



rozegranych meczów oraz zmniejszenie udziału innych środków finansowych i wkładu 

osobowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.   

Według ww. sprawozdania koszt całkowity realizacji zadania publicznego wyniósł  63 188,34 

zł, z czego 50 000,00 zł stanowiła uzyskana dotacja, 3 938,34 zł środki finansowe własne i 

9 250,00 zł wkład osobowy. 

W ramach realizacji zadania LKS „NIDZICA” przeprowadził 12 treningów online z grupą 

młodzików, 129 treningów dla 2 grup wiekowych oraz rozegrał 24 mecze mistrzowskie i 16 

meczów sparingowych. 

 

6. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bejsce. 

 

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 2 3 5  6 

1. Czyżowice nowy Dom 

nauczyciela  

6 393,50 średni 

stary Dom 

nauczyciela 

1 35,20 zły 

2. Dobiesławice szkoła 2 125,5 średni 

 

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 

7. 16-10-

2020 

Kamil Łączyk 

Rogów 74 

Lokal 

użytkowy 

55 4,70 zł  

+ VAT 

258,50 zł 

+ VAT 

 

 



7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 – 2020 został uchwalony Uchwałą nr 

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

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie 

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

elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 

wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w 

czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji. 

 

 Inwentaryzacja emisji 

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2003r., oraz za rok 2013 w zakresie: 

- zużycia energii elektrycznej, 

- zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy), 

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu, 

- zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych, 

Do inwentaryzacji użyto następujących wskaźników emisji wg KOBiZE: 

 

Tabela 1. Wskaźniki emisji 
    

Lp. 
Rodzaj nośnika 

energii 
Wartość opałowa 

Wskaźnik emisji 

CO2 

1 Gaz ziemny 35,95 [MJ/m3] 58,4 [kg/GJ] 

        1,45 [kg/m3] 

        0,202 [Mg/MWh] 

2 LPG 47,31 [MJ/kg] 68,61 [kg/GJ] 

        0,247 [Mg/MWh] 

3 Benzyna 44,8 [MJ/kg] 68,61 [kg/GJ] 

        0,248 [Mg/MWh] 

4 Olej napędowy 43,33 [MJ/kg] 73,33 [kg/GJ] 

        0,265 [Mg/MWh] 

5 Koks 28,2 [MJ/kg] 106 [kg/GJ] 

        0,382 [Mg/MWh] 

6 Drewno opałowe 15,6 [MJ/kg] 109,76 [kg/GJ] 

        0 [Mg/MWh] 

7 Energia elektryczna -   0,812 [Mg/MWh] 

8 Węgiel kamienny 21,22 [MJ/kg] 0,338 [Mg/MWh] 



 

Dane o zużyciu pozyskano w większości z przeprowadzonych ankiet (ponad 60% 

ankietowanych) oraz z materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy Bejsce, danych 

statystycznych GUS, KOBIZE, dokumentów strategicznych i planistycznych gminy.  

Porównanie emisji 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie całkowitej emisji dla terenu całej  

Gminy Bejsce: 

 

 Tabela 14. Całkowita emisja z terenu Gminy – w tonach 

dwutlenku węgla (Mg CO2eq) 
  

     
Lp. Rodzaj  Rok 2003 Rok 2013 

 
1 2 3 4 

 

1 

Całkowita emisja z terenu gminy, w tym 20 991,61 19 163,09 
 

Emisja - grupa samorząd 1 375,00 1 283,00 
 

Emisja - grupa społeczeństwo 19 616,61 17 880,09 
 

  Udział emisji samorządu w całkowitej emisji 6,55% 6,70% 
 

 

     
Całkowita emisja z obszaru gminy w 2013 r. zmniejszyła się w stosunku do 

roku 2003 o: 
 

 
1828,52 MgCO2/rok   

 
 około  8,7%   

 
Całkowita emisja z samorządu (obiektów użyteczności publicznej) w 2013 r. zmniejszyła się w 

stosunku do roku 2003 o:  

92,00 MgCO2/rok 
   

około 6,7% 
   

     
Określenie celu strategicznego  

Ograniczenie emisji CO2 

Do roku 2020 o 22% emisja powinna  

spaść z poziomu:  

20991,61 [MgCO2eq]/rok  

do poziomu wynoszącego: 

16373,46 [MgCO2eq]/rok  

a więc o wielkość równą:  

4618,15 [MgCO2eq]/rok  



 

Cel zwiększenia efektywności o 13,5% 

Do 2020 roku, zużycie powinno spaść z poziomu: 

59567,00 MWh/rok 

do poziomu wynoszącego 

51525,46 MWh/rok 

a więc obniżenie zużycia energii o wielkość: 

8041,55 MWh/rok 

 

Cel zwiększenia udziału OZE 

Do roku 2020 udziału w energii finalnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych o:  10,3 % 

czyli wartość równą 5521,86 MWh/rok w stosunku do finalnej konsumpcji energii. 

Tabela. Udział energii finalnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

2003 2020 

0,7% 11,0% 

 

Wzrost udziału energii z źródeł odnawialnych o 10,3% w stosunku do roku bazowego. 

Cel ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez: 

 Ograniczenie zużycie energii elektrycznej i cieplnej 

 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

 Wymianę kotłów węglowych na ekologiczne o niskiej emisji pyłów i gazów 

cieplarnianych 

 Promocję ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii  

 Zielone zamówienia 

 

Zrealizowane Inwestycje 

Całkowita emisja z obszaru gminy w 2013 r. zmniejszyła się w stosunku do roku 2003 o 

1828,52 MgCO2/rok (około 8,7%). Całkowita emisja z samorządu (obiektów użyteczności 

publicznej) w 2013 r. zmniejszyła się w stosunku do roku 2003 o 92,00 MgCO2/rok (około 

6,7%).   

Osiągnięte teraz efekty ekologiczne są następstwem przeprowadzenia następujących 

inwestycji: 

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bejscach – 2013 r. – docieplenie ścian, wymiana 

okien i drzwi wejściowych – 101.609,70 zł; 



2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbeltowicach – 2012 r. – ocieplenie budynku 

wraz z wymianą okien i drzwi – 294.417,55 zł; 

3. Wymiana okien drewnianych na okna PCW w budynku Urzędu Gminy w Bejscach – 2008 

– 33.222,14 zł; 

4. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bejscach – 2008 r. – remont pokrycia dachowego 

wraz z przebudową kominów i izolacją oraz remont tynków zewnętrznych – 78.682,52 zł; 

5. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Bejscach – 2004 r. – remont więźby dachowej, 

wymiana okien drewnianych na okna PCW – 122.362,06 zł; 

6. Wymiana okien drewnianych na okna PCW w budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czyżowicach – 2004 r. – 37.218,54 zł; 

7. Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Uściszowicach – 2011 r. – 

29.140,09 zł; 

8. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grodowicach – 2011 r. – remont pokrycia 

dachowego wraz z przebudową kominów i izolacją – 32.116,69 zł; 

9. Wymiana okien drewnianych na okna PCW w budynku świetlicy wiejskiej w 

Sędziszowicach – 2011 r. – 23.817,15 zł; 

10. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kijanach – 2010 r. – remont więźby dachowej wraz 

z wymianą pokrycia, wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie budynku – 323.173,46 zł; 

11. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stojanowicach – 2009 r. – remont więźby dachowej 

wraz z wymianą pokrycia, wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie budynku – 481.417,66 

zł; 

12. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach – 2010 r. – zmiana pokrycia 

dachowego wraz z izolacją – 33.668,24 zł; 

13. Remont budynku byłej siedziby Urzędu Gminy w Bejscach z przeznaczeniem na Ośrodek 

Kultury – wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, ocieplenie ścian, wymiana okien 

i drzwi – 2011-2012 r. – 667.599,54 zł; 

14. Przebudowa stropodach na więźbę dachową na budynku Urzędu Gminy w Bejscach wraz 

z ociepleniem stropu – 2011 r. – 78.220,28 zł; 

15. Wymiany pieców c.o.: 

1. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach – 2012 r. – moc 200 KW – ekogroszek – 

38.255,00 zł 

2. Ośrodek Zdrowia w Bejscach – 2012 r. – moc 100 KW – węgiel – 15.100,00 zł; 

3. Urząd Gminy w Bejscach – 2013 r. – moc 175 KW – węgiel – 26.820,00 zł; 

Natomiast w perspektywie lat 2014-2020 wykonano: 



1. Remont budynku Urzędu Gminy w Bejscach polegający na ociepleniu ścian i wykonaniu 

elewacji oraz wymianie drzwi – 95.310,78 zł; 

2. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach polegający na ociepleniu ścian i 

wykonaniu nowej elewacji oraz wymianie drzwi – 46.704,38 zł. 

3. Wymiany kotłów c.o.: 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach – moc 240 KW – hybryda: ekogroszek 

i węgiel – 82.500,00 zł (ogrzewa również nowo wybudowaną salę gimnastyczną, nie 

uwzględniono jej w obliczeniach); 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach – moc 150 KW – ekogroszek – 

39.360,00 zł.   

 

Harmonogram Działań 

W poniższej tabeli przedstawiono propozycje działań wraz z spodziewanymi efektami.  

Lp. Obszar Zakres zadań 
Finansowanie 

 

Orienta

cyjny 

efekt 

energet

yczny 

Orientac

yjny 

efekt 

redukcji 

emisji 

CO2 

Proponowany 

termin 
Realizacja 

[MWh/r

ok] 

[MgCO2/r

ok] 

1* 
Obiekty 

Gminne 

Realizacja 

termomodernizacji 

budynków oraz 

wymiana oświetlenia 

wewnętrznego w 

budynkach 

zarządzanych przez 

Gminę Bejsce 

- 1 402 473,88 2014 - 2020 - 

1.1* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Szkoły 

Podstawowej w 

Bejscach 

RPO (Działanie 

3.3 „Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

publicznym                                     

i mieszkaniowym” 

Osi 3 „Efektywna 

i zielona energia”, 

333 112,55 2016-2018 

Zrealizowano w 2018 

r. 

Wykonano docieplenie 

budynku, wymianę 

instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą grzejników, 

wymianę instalacji 

elektrycznej wraz ze 

źródłami światła. 



kredyt 

komercyjny 

1.2* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Biblioteki 

Publicznej w Bejscach 

RPO (Działanie 

3.3 „Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

publicznym                                     

i mieszkaniowym” 

Osi 3 „Efektywna 

i zielona energia”, 

kredyt 

komercyjny 

333 112,55 2016-2018 

Zrealizowano w 2018 

r. 

Wykonano docieplenie 

budynku, wymianę 

instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą grzejników, 

wymianę źródeł światła. 

1.3* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Ośrodka 

Zdrowia w Bejscach 

RPO (Działanie 

3.3 „Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

publicznym                                     

i mieszkaniowym” 

Osi 3 „Efektywna 

i zielona energia”, 

kredyt 

komercyjny 

166 56,11 2016-2018 

Zrealizowano w 2018 

r. 

Wykonano docieplenie 

budynku, wymianę 

instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z 

wymianą grzejników, 

wymianę źródeł światła. 

1.4* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Szkoły 

Podstawowej w 

Dobiesławicach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Działanie 

7.4 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej), 

kredyt 

komercyjny 

285 96,33 2019-2020 W trakcie realizacji  

1.5* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Gimnazjum 

Publicznego w 

Czyżowicach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Działanie 

7.4 Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej), 

kredyt 

komercyjny 

285 96,33 2019-2020 

Zrezygnowano z 

realizacji w związku z 

wygaszaniem 

gimnazjum 



2* 
Obiekty 

Gminne 

Instalacja ogniw 

fotowoltaicznych i 

kolektorów 

słonecznych w 

budynkach 

zarządzanych przez 

Gminę Bejsce* 

 36 29,23 2014 - 2020 - 

2.1* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Urzędu 

Gminy w Bejscach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

9 7,31 2018 

Realizacja przesunie się 

do czasu pojawienia się 

możliwości 

dofinansowania z 

funduszy UE 

2.2* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Ośrodka 

Zdrowia w Bejscach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

9 7,31 2018 

Realizacja przesunie się 

do czasu pojawienia się 

możliwości 

dofinansowania z 

funduszy UE 

2.3* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Szkoły 

Podstawowej w 

Dobiesławicach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

9 7,31 2018 

W trakcie realizacji 

2.4* 
Obiekty 

Gminne 

Budynek Gimnazjum 

Publicznego w 

Czyżowicach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

9 7,31 2018 

Zrezygnowano z 

realizacji w związku z 

wygaszaniem 

gimnazjum 

3* 
Obiekty 

Gminne 

Wymiana kotłów na 

ekologiczne w 

kotłowniach 

lokalnych, oraz 

budowa ciepłowni 

zasilanej biomasą( z 

możliwością 

rozbudowy o CHP) 

dla obiektów 

gminnych* 

 5 200 1757,60 2014 - 2020 - 

3.1* 
Obiekty 

Gminne 

Budowa ciepłowni w 

Bejscach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

5 076 1715,69 2017-2018 

Zrezygnowano z 

realizacji 

przedsięwzięcia  wobec 

sprzeciwu Rady Gminy  



3.2* 
Obiekty 

Gminne 

Wymiana Kotła w 

Budynku Urzędu 

Gminy w Bejscach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

62 20,96 2017-2018 

Realizacja przesunie się 

do czasu pojawienia się 

możliwości 

dofinansowania z 

funduszy UE 

3.3* 
Obiekty 

Gminne 

Wymiana Kotła w 

Budynku Ośrodka 

Zdrowia w Bejscach* 

Dofinansowanie 

RPO ( Priorytet 4e 

Promowanie 

strategii 

niskoemisyjnych 

62 20,96 2017-2018 

Zrealizowano                

w 2020 r. 

4 
Oświetlenie 

Gminne 

Modernizacja 

oświetlenia ulic 
 120 97,44 2014 - 2020   

4.1 
Oświetlenie 

Gminne 

Oświetlenie w 

Miejscowości 

Kaczkowice 

Środki własne z 

budżetu gminy 
12 9,74 2017 Zrealizowano                 

w 2017 r. 

4.2 
Oświetlenie 

Gminne 

Oświetlenie w 

Miejscowości 

Morawianki  

Środki własne z 

budżetu gminy 
9 7,31 2017 

Zrealizowano w 2017 r. 

4.3 
Oświetlenie 

Gminne 

Oświetlenie w 

Miejscowości 

Grodowice 

Środki własne z 

budżetu gminy 
10,5 8,53 2017 

Zrealizowano w 2017 r. 

4.4* 
Oświetlenie 

Gminne 

Oświetlenie na terenie 

gminy Bejscej* 

Środki własne 

planowane do 

wpisanie w budżet 

gminy 

88,5 71,86 2014-2020 

Realizacja przesunie się 

do czasu pojawienia się 

możliwości 

dofinansowania z 

funduszy UE 

5 

Obiekty 

społeczeństw

a 

Wymiana kotłów 

węglowych na 

ekologiczne 

Środki własne, 

dofinansowanie 

WFOŚiGW 

330 111,54 2014 - 2020 Zadanie realizowane 

sukcesywnie  

6 

Obiekty 

społeczeństw

a 

Wsparcie dla 

instalowania paneli 

fotowoltaicznych i 

kolektorów 

słonecznych w 

budynkach 

Środki własne, 

dofinansowanie 
350 118,30 2014 - 2020 

 Nie zrealizowano ze 

względu na brak 

wystarczających osób 

zainteresowanych. 

7 
Transport 

gminny 

Modernizacja dróg 

publicznych 
 670 201,00 2014 - 2020 

  

7.1 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Prokocice  

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

26,8 8,04 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 



wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

7.2 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Zbeltowice - 

Grodowice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

84,42 25,33 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.3 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Piotrkowice - 

Królewice - Kolonia 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

53,332 16,00 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.4 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Bejsce 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

23,048 6,91 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 



wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

7.5 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Uściszowice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

36,18 10,85 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.6 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Piotrkowice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

20,1 6,03 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.7 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Zbeltowice - 

Grodowice - 

Charbinowice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

110,148 33,04 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 



wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

7.8 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku 

Czyżowice(Październi

k)-Królewice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

57,62 17,29 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.9 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Morawianki 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

95,14 28,54 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.10 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Kaczkowice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

20,1 6,03 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 



wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

7.11 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Królewice 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

63,248 18,97 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.12 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Piotrkowice 

(Choiny) 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

57,62 17,29 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 

7.13 
Transport 

gminny 

Modernizacja drogi na 

odcinku Bejsce 

(Dzielnice) 

PROW (Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzenie, 

ulepszaniem 

22,244 6,67 2017-2018 

Zrealizowano w 2017 r. 



wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury w 

tym inwestycje w 

energie 

odnawialną i 

oszczędzanie 

energii, Budżet 

własny gminy 

8 - 

Promocja działań 

edukacyjnych w 

jednostkach urzędu 

 - - 2014 - 2020 

  

9**  Obiekty 

prywatne 

Realizacja sześciu 

elektrowni 

wiatrowych o 

maksymalnej mocy do 

2MW każda w 

obrębach Bejsce, 

Grodowice, 

Czyżowice, 

Królewice 

środki prywatne, 

NFOŚ, 

Dofinansowanie 

RPOWŚ (Priorytet 

4a wspieranie 

wytwarzania i 

dystrybucji energii 

pochodzącej ze 

źródeł 

odnawialnych) 

36 000 29232,00 2017-2020 

Inwestycja wstrzymana 

ze względu na zmiany 

w prawie 



W wyniku aktualizacji harmonogramu działań 2014-2020 Uchwałą Rady Gminy  

dodano następujące zadania wprowadzone Aneksem nr 1 do Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Bejsce na lata 2014 – 2020.  

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawiankach: 

Zakres: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

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

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

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewicach 

Zakres: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym - garaż; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

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

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

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach: 

Zakres: 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym; 

- wymiana stolarki drzwiowej (garaż) 

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

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

- wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV FINANSE 

Realizacja budżetu 

 

 Budżet Gminy na 2020 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy  w Bejscach  Nr 

XIV/95/2019  z dnia 30 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2020 

rok . Plan dochodów budżetowych uchwalono   w wysokości 15.625.825 zł, natomiast plan 

wydatków w wysokości 15.298.685 zł. W trakcie jego realizacji za 2020 rok plan dochodów 

uległ zwiększeniu o kwotę 2.610.614,18 zł i ostatecznie zamknął się kwotą 18.236.439,18 zł 

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.910.703,06 zł  i ostatecznie zamknął się kwotą 

18.209.388,06 zł. 

Zmiany planu dochodów na przestrzeni 2020 r. 

Dział Nazwa działu Plan na 

początku 2020 

r. 

Zmiany Stan na koniec 

31.12.2020 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 61.762 

 

1.031.613,18 1.093.375,18 

600 Transport i łączność 3.600 - 3.600,00 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

497.148 - 497.148,00 

750 Administracja 

publiczna 

46.172 49.075,00 95.247,00 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

867 28.129,00 28.996,00 

756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 

z ich poborem 

3.149.590 - 3.149.590,00 

758 Różne rozliczenia 6.946.818 556.174,00 7.502.992,00 



801 Oświata i wychowanie 10.026 198.722,00 208.748,00 

851 Ochrona zdrowia - 420,00 420,00 

852 Pomoc społeczna 211.490 104.629,00 316.119,00 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

- 16.819,00 16.819,00 

855 Rodzina 4.293.572 284.433,00 4.578.005,00 

900 Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

404.780 340.600,00 745.380,00 

 Razem: 15.625.825 2.610.614,18 18.236.439,18 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 

 Na plan dochodów w wysokości 18.236.439,18 wykonano  20.349.721,99 zł co stanowi 

115,58 %. 

Realizacja dochodów ze względu na poszczególne źródła pochodzenia kształtuje się 

następująco: 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody własne 5.291.220 7.616.182,40 143,94 

Subwencje 6.969.784 6.969.784,00 100,00 

Dotacje  5.975.435,18 5.763.755,59 96,45 

RAZEM: 18.236.439,18 20.349.721,99 115,58 

 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bejsce za 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

689.996,00 387.717,84 56,19 

2. 010 01095 Pozostała działalność 403.379,18 

 

342.951,30 85,01 

3. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.500 495,20 33,01 

4. 600 60016 Drogi publiczne gminne 2.100 1.018,60 48,50 

5. 600 60017 Drogi wewnętrzne - 2.700,00 - 

6. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

497.148 479.410,19 96,43 



7. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 57.398 57.385,56 99,97 

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 1.480,87 37,02 

10. 750 75056 Spis powszechny i inne 27.325 21.323,13 78,03 

11. 750 75095 Pozostała działalność 5.124 5.232,20 102,11 

12. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

867 867,00 100 

13. 751 75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

28.129 28.129,00 100 

14. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne - 61.746,98 - 

15. 756 75601 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

1.000 -288,00 - 

16. 756 75615 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

463.332 477.833,00 103,12 

17. 756 75616 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku 

od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

1.088.767 1.159.163,47 106,46 

18. 756 75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

52.735 59.619,39 113.05 



19. 756 75621 Udziały gmin w podatkach 

stanowiących 

1.543.756 1.497.948,61 97,03 

20. 758 75801 Cześć oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

2.670.378 2.670.378,00 100 

21. 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

33.208 33.208,00 100 

22. 758 75807 Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 

4.106.064 4.106.064,00 100 

23. 758 75816 Wpływy do rozliczenia 500.000 3.170.000,00 634,00 

24. 758 75831 Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 

193.342 

 

193.342,00 100 

25. 801 80101 Szkoły podstawowe 44.987 44.986,73 99,99 

26. 801 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

27.257 23.441,01 85,99 

27. 801 80104 Przedszkola 10.000 1.944,00 19,44 

28. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

55.949 55.949,00 100 

29. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

25.568 25.565,91 99,99 

30. 801 80195 Pozostała działalność 44.987 48.166,40 107,06 

31. 851 85195 Pozostała działalność 420 420,00 100 

32. 852 85202 Domy pomocy społecznej 13.000 15.000,00 115,38 

33. 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 

9.788 9.786,35 99,98 



34. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

49.434 60.410,47 122,20 

35. 852 85216 Zasiłki stałe 108.964 107.926,08 99,04 

36. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68.025 67.291,34 98,92 

37. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 53.663 53.663,00 100 

38. 852 85295 Pozostała działalność 13.245 - - 

39. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.819 10.463,95 62,21 

40. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 3.200.424 3.178.320,42 99,30 

41. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.241.094 1.215.252,81 97,91 

42. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 112 80,93 72,25 

43. 855 85504 Wspieranie rodziny 118.313 114.930,00 97,14 

44. 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 

18.062 16.793,10 92,97 

45. 900 90002 Gospodarka odpadami 700.000 510.503,79 72,92 

46. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.000 - - 

47. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

10.000 2.249,06 22,49 



i kar za korzystanie ze 

środowiska 

48. 900 90020 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

- 11,00 - 

49. 900 90095 Pozostała działalność 33.380 28.840,30 86,39 

RAZEM 18.236.439,18 20.349.721,99 115,58 

 

Realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 1.093.375,18 zł wykorzystano  730.669,14  zł, co stanowi 

66,82 % Zaplanowane dochody dotyczą w głównej mierze wpływu dotacji na wypłatę zwrotu 

podatku akcyzowego oraz zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez 

budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych”. 

- Transport i łączność – Na plan 3.600 zł wykonano 4.213,80 zł, co stanowi 117,05 %. 

Dochody w tym dziale dotyczą w głównej mierze wpływów opłaty    za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych.  

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 497.148 zł wykonano 479.410,19 co stanowi 96,43 

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

- Administracja publiczna – Na plan 92.247 zł wykonano 85.421,76 zł,  co stanowi 92,60 %. 

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

przeprowadzenie spisu rolnego. 

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

sądownictwa – Na plan 28.996 zł wykonano 28.996,00 zł, co stanowi  100 %. Środki te dotyczą 

dotacji na wynagrodzenie dla osoby sporządzającej stały rejestr wyborców oraz wydatków na 

przeprowadzenie wyborów  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – W dziale tym dochody wykonano 

w wysokości 61.746,98 zł. 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Na plan 3.149.590 wykonano 

3.194.276,47 zł, co stanowi  101,41 %.  

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 377.752,06. Na zalegających wystawiono 

upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 

 

- Różne rozliczenia – Na plan 7.502.992 zł wykonano 10.172.992,00 zł co stanowi 135,58 %. 

Środki w tym dziale pochodzą z subwencji oraz z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

- Oświata i wychowanie – Na plan 208.748 zł wykonano 200.053,05 zł, co stanowi 95,83 %.  

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 420 zł wykonano 420,00 zł co stanowi 100,00 %. 

- Pomoc społeczna – Na plan 316.119 zł wykorzystano 314.077,24 zł, co stanowi 99,35 %. 

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

rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin.  

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 16.819 zł wykonano 10.463,95 zł . 

Plan w tym dziale został wykonany w 62,21 %. 

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

- Rodzina – Na plan 4.578.005 zł wykonano 4.525.377,26 zł, co stanowi   98,85 %. Dochody 

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

rządowej. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 745.380 zł wykonano 541.604,15 

zł, co stanowi 72,66 % . W dziale tym znajdują się głównie dochody związane           z opłat 

związanych z gospodarką odpadami. 

 

 

 

 



 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 

Plan wydatków opiewał na 18.209.388,06 zł z czego wykonano 15.112.919,65 zł. Na wydatki 

te składają się:  

- wydatki bieżące: plan – 16.310.309,06 zł – wykonanie – 14.442.747,47 zł, 

- wydatki majątkowe – 1.899.079,00 zł – wykonanie – 670.172,18 zł.  

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

Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.    

   

Realizację tą przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan Realizacja % 

1. 010 01008 Melioracje wodne 10.000 - - 

2. 010 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi 852.128 497.242,49 58,35 

3. 010 01030 Izby rolnicze 18.000 17.045,45 94,69 

4. 010 01095 Pozostała działalność 638.725,18 600.094,18 93,95 

5. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.500 - - 

6. 600 60016 Drogi publiczne gminne 286.488 162.940,31 56,87 

7. 600 60017 Drogi wewnętrzne 35.000 23.312,19 66,60 

8. 600 60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

110.000 6.765,00 6,15 

9. 600 60095 Pozostała działalność 30.631 - - 

10. 700 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

95.680 70.235,48 73,40 

11. 700 70095 Pozostała działalność 5.400 110,70 2,05 

12. 710 71095 Pozostała działalność 22.600 6.650,00 29,42 

13. 750 75011 Urzędy wojewódzkie 57.368 57.311,16 99,90 

14. 750 75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

114.400 105.448,81 92,17 

15. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

1.986.669 1.851.636,34 93,20 

16. 750 75056 Spis powszechny i inne 27.325 21.323,13 78,03 

17. 750 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

21.611 8.497,87 39,32 



18. 750 75095 Pozostała działalność 65.200 61.837,47 94,84 

19. 751 75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

867 867,00 100,00 

20. 751 75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

28.129 28.129,00 100 

21. 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000 - - 

22. 754 75410 Komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej 

5.000 5.000,00 100 

23. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 214.625 169.264,09 78,86 

24. 754 75414 Obrona cywilna 2.000 - - 

25. 754 75421 Zrządzenie kryzysowe 9.000 - - 

26. 754 75478 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

16.000 - - 

27. 754 75495 Pozostała działalność 19.901 421,32 2,11 

28. 757 75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

180.000 86.275,46 47,93 

29. 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17.700 - - 

30. 801 80101 Szkoły podstawowe 3.702.235 3.235.951,28 87,40 

31. 801 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

261.228 226.241,30 86,60 

32. 801 80104 Przedszkola 880.090 129.603,19 14,72 

33. 801 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

248.259 191.859,55 77,28 

34. 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 283.934 180.596,86 63,60 

35. 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

17.892 - - 

36. 801 80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

130.844 113.691,31 86,89 



37. 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

25.568 25.565,91 99,99 

38. 801 80195 Pozostała działalność 44.961 44.961,00 100 

39. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 500 - - 

40. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.127,79 14.947,27 28,13 

41. 851 85195 Pozostała działalność 27.619 27.478,80 99,49 

42. 852 85202 Domy pomocy społecznej 270.000 263.522,98 97,60 

43. 852 85203 Ośrodki wsparcia 2.000 - - 

44. 852 85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

2.000 - - 

45. 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 

10.788 9.786,35 90,71 

46. 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

134.434 120.927,11 89,95 

47. 852 85216 Zasiłki stałe 108.964 107.926,08 99,04 

48. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 477.709,25 446.793,96 93,52 

49. 852 85220 Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

2.000 - - 

50. 852 85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

30.294,75 - - 

51. 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 67.079 67.079,00 100 



52. 852 85295 Pozostała działalność 28.645 1.143,72 3,99 

53. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21.819 13.079,94 59,94 

54. 854 85416 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym 

2.600 2.600,00 100 

55. 855 85501 Świadczenie wychowawcze 3.200.424 3.178.320,42 99,30 

56. 855 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.240.094 1.210.521,55 97,61 

57. 855 85503 Karta Dużej Rodziny 112 80,93 72,25 

58. 855 85504 Wspieranie rodziny 146.513 141.515,99 96,58 

59. 855 85508 Rodziny zastępcze 72.200 72.129,15 99,90 

60. 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 

18.062 16.793,10 92,97 

61. 855 85595 Pozostała działalność 1.300 1.300,00 100 

62. 900 90002 Gospodarka odpadami 762.690,09 707.062,56 92,70 

63. 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4.800 - - 

64. 900 90013 Schroniska dla zwierząt 12.000 8.100,00 67,50 

65. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 287.019 199.494,66 69,50 

66. 900 90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

10.000 4.428,00 44,28 

67. 900 90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

5.910 - - 



68. 900 90095 Pozostała działalność 38.100 28.044,67 73,60 

69. 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i 

kapele 

25.000 12.322,00 49,28 

70. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

517.889 403.062,84 77,82 

71. 921 92116 Biblioteki 74.000 70.104,73 94,73 

72. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

2.000 - - 

73. 921 92195 Pozostała działalność 6.100 - - 

74. 926 92601 Obiekty sportowe 8.200 - - 

75. 926 92605 Zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu 

65.437 55.475,99 84,77 

Razem 18.209.388,06 15.112.919,65 82,99 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 848.696 496.465,03 58,49 

600 Transport i łączność 72.097 30.467,10 42,25 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

20.500 20.229,00 98,67 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

10.000 5.000,00 50,00 

801 Oświata i wychowanie 796.000 45.211,05 5,67 

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

139.786 60.800,00 59,11 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

12.000 12.000,00 100 

 Razem: 1.899.079 670.172,18 35,28 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

- Rolnictwo i łowiectwo – Na plan 1.518.853,18 zł zrealizowano  1.114.382,12 zł, co stanowi 

73,36%. Poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze wydatków związanych z przekazaniem 



składki członkowskiej na Izbę Rolniczą, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zadania pn. 

„Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 

indywidualnych”. 

- Transport i łączność – Na plan 463.619 zł wykonano 193.017,50 zł,  co stanowi 41,63 %. 

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

gminnych. 

- Gospodarka mieszkaniowa – Na plan 101.080 zł wykonano 70.346,18 zł. Plan wykonano w 

69,59 %.  Wydatki w tej dziedzinie dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania 

nieruchomości będących własnością gminy. 

- Działalność usługowa –  Na plan 22.600 zł wykonano 6.650,00 zł co stanowi 29,42 %. 

- Administracja publiczna – Na plan 2.272.573 zł wykonano 2.106.054,78 zł, co stanowi 

92,67 %.                    Na wydatki w tej dziedzinie składają się min. wydatki związane: 

- z utrzymaniem Rady Gminy – 105.448,81 zł, 

- z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –   57.311,16 zł, 

- z utrzymaniem bieżącej działalności Urzędu Gminy – 1.851.636,34 zł, 

- spisy powszechne i inne – 21.323,13 zł, 

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.497,87 zł, 

- pozostała działalność – 61.837,47 zł. 

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

sądownictwa – Na plan 28.996 zł wykonano 28.996,00 zł, co stanowi  100 %. Wydatki w tym 

dziale przeznaczone    są na prowadzenie rejestru wyborców oraz wydatków związanych z 

wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Na plan  271.526 zł wykonano 

174.685,41 zł, co stanowi 64,33 %.  

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

- Obsługa długu publicznego – Na plan 180.000 zł wykonano  86.275,46 zł. , co stanowi 47,93 

%. Wydatki te dotyczą kosztów obsługi kredytu. 

- Różne rozliczenia – Plan w tym dziale zamknął się kwotą 17.700 zł. 

- Oświata i wychowanie – Na plan 5.595.011 zł wykonano 4.148.470,40 zł,  co stanowi 74,14 

%. 

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco: 

- utrzymanie szkół podstawowych – 3.235.951,28 zł, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 226.241,30 zł, 

- przedszkola – 129.603,19 zł, 

- inne formy wychowania przedszkolnego – 191.859,55 zł, 



- dowożenie uczniów do szkół – 180.596,86 zł, 

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

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 113.691,31 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 25.565,91 zł, 

- pozostała działalność – 44.961,00 zł. 

- Ochrona zdrowia – Na plan 81.246,79 zł wykonano 42.426,07 zł, co stanowi 52,21 %.  

Wykonanie w tym dziale dotyczy programu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.  

- Pomoc społeczna – Na plan 1.133.914 zł wykonano 1.017.179,20 zł, co stanowi 89,70 %.  

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej – 263.522,98zł, 

- 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– 9.786,35 zł, 

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

emerytalne i rentowe – 120.927,11 zł, 

- wypłaty zasiłków stałych – 107.926,08 zł, 

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 446.793,96 zł, 

- pomoc w zakresie dożywiania – 67.079,00 zł, 

- pozostała działalność – 1.143,72 zł. 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – Na plan 24.419 zł. wykorzystano 15.679,94 zł, co 

stanowi 64,21%. 

Zaplanowane środki zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem,   na udzielenie pomocy 

materialnej dla uczniów.  

- Rodzina – Na plan 4.678.705  zł wykonano 4.620.661,14 zł, co stanowi 98,75%. 

Wydatki w tej dziedzinie dotyczą min.: 

- Świadczenia wychowawcze – 3.178.320,42 zł, 

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.210.521,55 zł, 

- karta Dużej Rodziny – 80,93 zł, 

- wspieranie rodziny – 141.515,99 zł, 

- rodziny zastępcze – 72.129,15 zł, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.793,10 zł, 

- pozostała działalność – 1.300,00 zł. 



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Na plan 1.120.519,09 zł wykonano 

947.129,89 zł, co stanowi 84,52  %. Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu energii służącej do 

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

terenów publicznych oraz kosztów związanych z gospodarką odpadami.  

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Na plan 624.989 zł wykonano 485.489,57 zł, 

co stanowi 77,67%.  

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

biblioteki. 

- Kultura fizyczna i sport – Na plan 73.637 zł wykonano 55.475,99 zł,  co stanowi 75,33 %. 

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. 

Stan zadłużenia Gminy Bejsce na 31.12.2020 r. 

Wierzyciel Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. 

Bank Ochrony Środowiska 1.509.842,00 

BS Połaniec 1.339.836,71 

BS Kielce 693.200,00 

RAZEM: 3.542.878,71 

 

W 2020 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych. 

 

Realizując wykonanie budżetu za 2020 roku można stwierdzić, że dochody wykonano w 115,58 

% planu rocznego, natomiast wydatki w 82,99 % planu rocznego.  

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r. 
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Wykaz dotacji udzielonych za 2020 rok. 

 

Lp

. 

Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka 

otrzymująca 

dotację 

Plan na 

koniec 2020 

r. 

Kwota 

dotacji 

udzielonyc

h na dzień 

% 



31.12.2020 

r. 

Dotacje przedmiotowe 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Razem dotacje przedmiotowe    

 

Dotacje podmiotowe 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach 74.000,00 70.104,73 94,73 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Razem dotacje podmiotowe 74.000,00 70.104,73 94,73 

 

Dotacje celowe  

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

1. 010 01008 Spółka wodna 10.000,00 - - 

2. 754 75412 OSP Bejsce 36.805,00 36.803,96 99,99 

3. 921 92108 Stowarzyszenie 2.622,00 2.622,00 100 

4. 926 92605 Klub sportowy 50.000,00 50.000,00 100,00 

Razem dotacje celowe  99.427,00 89.425,96 89,94 

 

Ogółem udzielone dotacje z budżetu 173.427,00 159.530,69 91,98 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce 

 

Uchwałą Nr XIV/94/2019  Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2019 r. została przyjęta 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bejsce na lata 2020-2033 wraz z załącznikami: 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Na przestrzeni roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami:  

- Nr XV/108/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę                                

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 



- Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę                 w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 

- Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 

- Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę                

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 

- Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 września 2020 r. zmieniającej uchwałę              

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 

- Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę               

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033, 

 

Ostatnią uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce opracowano na 

lata 2020-2033. Zawiera ona prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących                      

i inwestycyjnych, a także rozchodów.                   

 

Po dokonaniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dane 

na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się w następujący sposób: 

1. Plan dochodów po zmianach wynosi    18.236.439,18 zł. 

    w tym: 

    a) dochody bieżące w wysokości      16.843.125,18 zł. 

    b) dochody majątkowe w wysokości              1.393.314,00 zł. 

 w tym ze sprzedaży majątku                   454.270,00 zł. 

 

2. Dochody zrealizowano w 115,58% planu w wysokości 20.349.721,99 zł. 

w tym: 

    a) dochody bieżące w 97,78 % planu w wysokości   16.470.224,95 zł. 

    b) dochody majątkowe w 278,43 % planu w wysokości   3.879.497,04 zł.  

 w tym ze sprzedaży majątku         390.410,00 zł. 

 

3. Plan wydatków po zmianach wynosi    18.209.388,06 zł. 

     w tym: 

     a) wydatki bieżące w wysokości    16.310.309,06 zł. 

     b) wydatki majątkowe w wysokości     1.899.079 zł. 

 

4. Wydatki zrealizowano w 82,99 % planu w wysokości  15.112.919,65 zł. 



     w tym: 

     a) wydatki bieżące w 88,54 % planu w wysokości  14.442.747,47 zł. 

     b) wydatki majątkowe w 35,28 % wysokości     670.172,18 zł. 

 

Wynik finansowy wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosi    5.236.802,34 zł. 

Kwotę rozchodów stanowi spłata zaciągniętego kredytu w wysokości 269.140,00 zł. 

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

kredyty. 

 

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce     w 2020 r. 

Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Planowane 

nakłady 

finansowe 

Plan na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

„Kompleksowy system 

gospodarki odpadami 

komunalnymi w 

Rzędowie” 

2012-2022 381.544 36.929 - 

 

W 2020 roku przewidziano do realizacji następujące zadania w Wykazie Przedsięwzięć 

Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.  

 

Lp. Nazwa zadania Opis zaawansowania 

1. „Kompleksowy system 

gospodarki odpadami 

komunalnymi w 

Rzędowie”2012-2022 

Inwestycja zaplanowana na lata 2012-2022 

 

          



 

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. 

        
 

Lp. Treść Klasyfikacja § Plan Wykonanie 

1 2 3   4 

Przychody ogółem:   300 088,88 1 372 191,49 

1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 952     

1.1 
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 952     

2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952     

3. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 
§ 903     

4. 
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 
§ 902     

5. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953     

5.1 
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 953     

6. 
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 

ograniczona, w tym: 
§ 931     



6.1 
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 931     

7. 

Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu 

zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek 

wtórny 

§ 931     

8. 

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 

wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań 

§ 907     

9. 
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa 

w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) 
§ 957     

10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 250 000,00 1 322 102,61 

11. Spłaty pożyczek udzielonych § 951     

12. 

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

§ 905 50 088,88 50 088,88 

13. 

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 

5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków 

§ 906     

14. Przelewy z rachunku lokat § 994     

15. Prywatyzacja majątku j.s.t  § 941-44     



16. Przychody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955     

Rozchody ogółem:   327 140,00 269 140,00 

1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992 327 140,00 269 140,00 

1.1 
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem 

dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 992     

2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992     

3.  
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 
§ 963     

4. 
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu U.E. 
§ 962     

5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993     

5.1 
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem 

dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 993     

6. 
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest 

ograniczona, w tym: 
§ 982     

6.1 
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem 

dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 
§ 982     

7. 

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek 

wtórny 

§ 982     

8. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965     



9. Udzielone pożyczki § 991     

10. Przelewy na rachunki lokat § 994     

11. Rozchody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955     

 



V. FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Gminy Bejsce podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała ta 

została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Wnioski o przyznanie środków             z funduszu 

sołeckiego złożyły wszystkie miejscowości naszej gminy. Zgłoszone we wnioskach 

przedsięwzięcia podlegają realizacji w 2020r. 

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo w Gminie Bejsce 

prezentuje poniższa tabela.  

 

Bejsce - wysokość środków funduszu sołeckiego – 32 856,09 zł 

Mieszkańcy Bejsc postanowili przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na budowę czterech 

nowych punktów świetlnych przy drodze Bejsce – Łubinówka. Zakres robót obejmował montaż 

linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej wraz z montażem czterech sztuk słupów 

oświetleniowych stalowych z oprawami oświetlenia ulicznego typu LED. Wykonanie zadania 

przyczyniło się do poprawy życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

publicznego.  

 

Brończyce - wysokość środków funduszu sołeckiego – 11 547,75 zł 

Cała kwota funduszu sołeckiego przypadająca na miejscowość Brończyce została przez 

mieszkańców przeznaczona na zakup i transport kruszywa na drogi gminne                            i 

wewnętrzne na terenie sołectwa, wymagające utwardzenia. Wykonanie zadania zapewniło 

mieszkańcom bezpieczny dojazd do domu i do pól uprawnych. 

 

Czyżowice - wysokość środków funduszu sołeckiego – 17 012,31 zł 

W sołectwie Czyżowice wykorzystano fundusz sołecki na: 

- zakup kruszywa na drogi oraz remont świetlicy wiejskiej.  

Ze środków funduszu sołeckiego zakupione zostały materiały, a remont wykonany 

został przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym. Pomieszczenie garażowe świetlicy 

zostało zaadaptowane na kuchnię. Wybudowano tam  również ścianki działowe wyodrębniając 

w ten sposób miejsce na toalety. W pomieszczeniach tych podniesiony został poziom podłogi 

i wykonana wylewka, a następnie położone płytki podłogowe. Odnowiono również ściany 

poprzez ich wyrównanie, pomalowanie i położenie płytek. W kuchni wyremontowana została 

kuchnia kaflowa. Doprowadzona została woda i kanalizacja. Mieszkańcy zakupili   i 

zamontowali również stolarkę drzwiową.  



 

Dobiesławice – wysokość środków funduszu sołeckiego – 15 912,52 zł 

Ze środków funduszu sołeckiego zostały zrealizowane następujące zadania:  

- zakup kruszywa na drogi, 

- zakup wełny mineralnej do ocieplenia stropu świetlicy wiejskiej, 

- zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia, łazienka), 

wymiana instalacji elektrycznej, rozbudowa rozdzielni elektrycznej wraz  z uziemieniem                      

w świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach.  

Zainstalowanie ogrzewania w świetlicy pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie tego budynku. 

Mieszkańcy sołectwa w bardziej komfortowych warunkach spędzają swój wolny czas. 

Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom sołectwa na szerszą realizację inicjatyw tj, spotkania 

dla dzieci i młodzieży, inicjatywy międzypokoleniowe. Ocieplenie stropu wełną mineralną 

wykonali mieszkańcy sołectwa w czynie społecznym.  

 

Grodowice - wysokość środków funduszu sołeckiego – 14 503,42 zł 

W sołectwie Grodowice wykorzystano fundusz sołecki na: 

- zakup kruszywa na drogi, 

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 

- przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej obejmował kupno mebli kuchennych, 

kompletów naczyń, warnika elektrycznego oraz  kosiarki do trawy.  

 

Kaczkowice - wysokość środków funduszu sołeckiego – 14 572,16 zł 

Mieszkańcy Kaczkowic postanowili przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na remont 

świetlicy. Wykonanie zadania obejmowało budowę ścianek działowych w celu zaadaptowania 

części sali na toaletę, wymianę podłogi oraz wymianę stolarki drzwiowej.                                                 

Zadania te zostały wykonane przez firmę remontowo – budowlaną, natomiast prace 

wykończeniowe w tych pomieszczeniach zostały wykonane przez mieszkańców.  

 

Kijany - wysokość środków funduszu sołeckiego – 12 132,01 zł 

W sołectwie Kijany wykorzystano fundusz sołecki na: 

- zakup kruszywa na drogi, 

- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. 

Remont świetlicy stworzył możliwość  spotkań wszystkich mieszkańców wsi co wpływa będzie 

na poprawę życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 



promowanie obszarów wiejskich. Realizacja inwestycji przyczyni się do ożywienia życia 

kulturalnego oraz do aktywizacji mieszkańców. Pozwoli również na pełniejsze wykorzystanie 

obiektu.  

 

Królewice - wysokość środków funduszu sołeckiego – 17 012,31 zł 

Mieszkańcy Królewic przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na zakup kruszywa na drogi,             

a także na zakup budynku gospodarczego. Drewniany budynek gospodarczy o wymiarach 

6x5m wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów społeczno - kulturalnych. 

 

Morawianki – wysokość środków funduszu sołeckiego – 12 716, 27 zł 

Fundusz sołecki zostały zrealizowane następujące zadania:  

- zakup kruszywa na drogi, 

- zakup materiałów do wykończenia pomieszczeń w świetlico – remizie, 

- zakup wyposażenia do świetlico – remizy, 

- zakup materiałów do remontu wiaty.  

Prace remontowe zostały wykonane przez mieszkańców miejscowości w czynie społecznym. 

Ze środków funduszu sołeckiego zostały zakupione ławki i stoły, zmywarka, chłodziarko- 

zamrażarka, kuchenka gazowo-elektryczna oraz czajnik elektryczny.  

Morawiany – wysokość środków funduszu sołeckiego – 17 012,31 zł  

Mieszkańcy miejscowości Morawiany przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na:  

- zakup kruszywa na drogi, 

- budowę ogrodzenia działki zabudowanej budynkiem świetlicy, 

- zakup kosiarki do trawy, 

- zakup elektrycznego podgrzewacza wody, 

- zakup sadzonek drzew i krzewów. 

Budowa ogrodzenia przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, 

natomiast obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi przyczyniło się do poprawy estetyki placu 

obok świetlicy.  

 

Piotrkowice - wysokość środków funduszu sołeckiego – 17 630,94 zł 

Środki funduszu sołeckiego w miejscowości Piotrkowice zostały przeznaczone na wymianę 

stolarki okiennej w świetlicy oraz na zakup kruszywa na drogi. 

 Świetlica wiejska w Piotrkowicach to miejsce spotkań lokalnej społeczności, 

organizowane są w niej spotkania integracyjne oraz imprezy kulturalne. Wymiana  okien 

zapewniła odpowiednie warunki do organizacji tego typu działań oraz  zapewniła racjonalne 



gospodarowanie środkami finansowymi związanymi z utrzymaniem sali. Realizacja tego 

zadania podniosła również standard i estetykę sali. Z funduszy sołeckich udało się wymienić 

29 różnego rozmiaru okien.  

 

Prokocice – wysokość środków funduszu sołeckiego – 12 063,27 zł  

Fundusz sołecki w miejscowości Prokocice został przeznaczony na następujące zadania: 

- remont schodów zewnętrznych wejściowych i bocznych przy budynku świetlicy  wiejskiej,  

- budowa ogrodzenia oraz zakup farby do pomalowania ogrodzenia,  

- zakup i montaż bramek do piłki nożnej wraz z siatkami oraz słupków i siatek do siatkówki, 

- zakup kruszywa na drogi, 

- zakup kosiarki do trawy.  

Schody zewnętrzne wejściowe i boczne do świetlicy wiejskiej wymagały remontu.                     

Po zakończeniu realizacji inwestycji poprawie uległa estetyka budynku świetlicy, a także 

zwiększyło się bezpieczeństwo osób tam przychodzących.  

Następnym zadaniem wykonanym ze środków funduszu sołeckiego jest budowa 

ogrodzenia oddzielającego działkę i budynek świetlicy od rzeki Jawornik. Realizacja zadania 

przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy estetyki placu obok 

świetlicy co ma pozytywny wpływ na wizerunek całej miejscowości.   

Bramki do piłki nożnej wraz z siatkami oraz słupki i siatka do siatkówki zostały 

zamontowane na boisku na działce przy świetlicy. Ze sprzętu sportowego korzystają dzieci, 

młodzież i dorośli z terenu sołectwa, co przyczynia się do promowania sportu i integracji 

międzypokoleniowej.  

 

Sędziszowice – wysokość środków funduszu sołeckiego – 16 840,47 zł. Mieszkańcy 

Sędziszowic przeznaczyli środki finansowe pochodzące z funduszu sołeckiego na utwardzenie 

nawierzchnią betonową placu przed budynkiem OSP oraz na zakup i transport kruszywa na 

drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectwa.  

Stojanowice – wysokość środków funduszu sołeckiego – 13 163,06 zł 

W świetlicy wiejskiej w Stojanowicach dotychczas nie było wykonane przyłącze 

wodociągowe co utrudniało organizację lokalnych przedsięwzięć m.in. spotkań i imprez 

integracyjnych. Brak dostępu do bieżącej wody powodowało ograniczone wykorzystanie tego 

budynku. Mieszkańcy sołectwa postanowili więc przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na 

wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku świetlicy 

wiejskiej oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki.  Realizacja zadania wzmocniła 



poziom zadowolenia społecznego. Obiekt świetlicy w większym stopniu spełnia teraz 

oczekiwania osób tam przebywających.  

Kolejnym zadaniem wykonanym w ramach środków funduszu sołeckiego był zakup 

wyposażenia świetlicy tj. kuchenki gazowej oraz kosiarki do trawy.  

 

Uściszowice  - wysokość środków funduszu sołeckiego – 12 578,80 zł  

Mieszkańcy miejscowości Uściszowice przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na 

remont schodów wejściowych, opaski wokół budynku oraz wymianę drzwi wejściowych do 

budynku świetlicy wiejskiej. Sołectwo dysponowało własną kostką brukową, którą 

wykorzystano do  remontu opaski wokół świetlicy. Wykonanie zadania zabezpieczyło budynek 

przed wilgocią. Remont przyczynił się również do zwiększenia estetyki budynku.  

 Pozostałe środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli na zakup sprzętu 

AGD w postaci czajników elektrycznych, które usprawnią organizację imprez kulturalnych, 

międzypokoleniowych. 

 

Zbeltowice – wysokość środków funduszu sołeckiego – 11 685,22 zł  

Mieszkańcy miejscowości Zbeltowice przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na:  

- zakup kruszywa na drogi, 

- wykonanie ogrodzenia placu, na którym powstanie plac zabaw, 

- zakup budynku gospodarczego oraz wykonanie utwardzenia pod ten budynek, 

- zakup grilla ogrodowego.  

Na działce przy świetlicy wiejskiej powstanie plac zabaw. Będzie on wybudowany we 

współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic i LGD Perły Ponidzia 

w ramach przedsięwzięcia Mała infrastruktura rekreacyjna. Mieszkańcy sołectwa postanowili 

część funduszy sołeckich przeznaczyć na zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu 

zabaw. Prace przy budowie ogrodzenia wykonali mieszkańcy Zbeltowic w czynie społecznym.  

Zadanie to zwiększyło poziom bezpieczeństwa publicznego, gdyż dzieci bawiące się na 

nieogrodzonym placu mogłyby być narażone na wypadki. Budowa ogrodzenia przyczyniła się 

również do zwiększenia estetyki działki obok świetlicy, co ma pozytywny  

wpływ na ogólny wizerunek miejscowości. Kolejnym zadaniem wykonanym ze 

środków funduszu sołeckiego był zakup budynku gospodarczego oraz wykonanie wylewki pod 

ten budynek. Garaż blaszany jest wykorzystywany do przechowywania narzędzi oraz sprzętu 

do utrzymania terenów zielonych.  Z pieniędzy funduszu powstał również chodnik prowadzący 

z budynku świetlicy do budynku gospodarczego. Grill ogrodowy zakupiony przez 

mieszkańców posłuży do organizacji wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych.   



 

VI. PROMOCJA, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA , SPORT 

 

Pandemia kornowirusa COVID 19 w znaczący sposób ograniczyła aktywność społeczną                

i organizację wydarzeń sportowo -kulturalnych. Do czasu ogłoszenia stanu epidemii 

zorganizowano Przegląd Kolęd  i Pastorałek, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Kobiet. 

Ponadto w ramach sportowych ferii jak co roku odbyły się turnieje : piłki siatkowej, tenisa 

stołowego oraz turniej szachowy.  Ze względu na sytuację w kraju oraz wprowadzone 

obostrzenia nie odbyły się wydarzenia zaplanowane na dalszą część roku, odstąpiono również 

od tradycyjnego sposobu obchodzenia świąt państwowych.   

 

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  GMINY 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2020 roku. 

 

Sesja XV/2020 

z dnia 31 stycznia 2020r. 

 

Lp. Nr uchwały Data Tytuł uchwały Sposób wykonania 

uchwały 

1.   

XV/108/2020 

 

31.01.2020r 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2020 - 2033 

Uchwała weszła                   

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2.  

XV/109/2020 

 

31.01.2020r 

zmian w budżecie gminy na 

2020 rok 

Uchwała weszła                   

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego 

3.  

XV/110/2020 

 

31.01.2020r 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Kazimierskiemu 

Uchwała weszła                   

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

4.  

XV/111/2020 

 

31.01.2020r 

współdziałania z innymi 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu 

grupowego zakupu energii 

elektrycznej 

Uchwała weszła                    

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest 

w trakcie realizacji. 

5.  

XV/112/2020 

 

31.01.2020r 

ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami   

komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości 

położonych                       na 

terenie Gminy Bejsce 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego  



6.  

XV/113/2020 

 

31.01.2020r 

wyrażenia zgody na nabycie w 

drodze zakupu nieruchomości 

składającej się  z działki o nr 

ewidencyjnym 64/1, obręb 0016 

Uściszowice, położonej w 

miejscowości Uściszowice do 

gminnego zasobu 

nieruchomości 

Uchwała została 

wykonana. Gmina 

nabyła działkę w celu 

poszerzenia pasa 

drogowego drogi 

gminnej                                            

w Uściszowicach. 

7.  

XV/114/2020 

 

31.01.2020r 

wyrażenia zgody na zawarcie w 

trybie bezprzetargowym umowy 

najmu pawilonu handlowego 

stanowiącego własność Gminy 

Bejsce 

Uchwała weszła w 

życie z dniem 

podjęcia. Pawilon 

został wynajęty na 

okres 3 lat.  

8.  

XV/115/2020 

 

31.01.2020r 

zatwierdzenia  planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy 

Bejsce na rok 2020 

Uchwała weszła                     

w życie z dniem 

podjęcia. Plany pracy 

były realizowane                 

w 2020r. 

9.  

XV/116/2020 

 

31.01.2020r 

Ustalenia miesięcznego 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Bejsce 

Uchwała weszła                  

w życie z dniem 

podjęcia.  

 

Sesja XVI/2020 

z dnia 20 marca 2020r. 

 

1.  

XVI/117/2020 

 

20.03.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2020 – 2033 

Uchwała weszła                

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2.  

XVI/118/2020 

 

20.03.2020 

 

zmian w budżecie gminy na 

2020r 

Uchwała weszła                 

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego. 

Wykonano 

3.  

XVI/119/2020 

 

20.03.2020 

programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy 

Bejsce w 2020 roku. 

Uchwała została 

zrealizowana.                  

W 2020r. koszt 

realizacji zadania 

wyniósł 8 100 zł. 

 

SESJA XVII/2020 

19 czerwca 2020r. 

1.   

XVII/120/2020 

 

19.06.2020 

 

udzielenia Wójtowi Gminy 

Bejsce wotum zaufania.  

Rada Gminy Bejsce 

udzieliła wotum 

zaufania. Uchwała 



weszła w życie                           

z dniem podjęcia. 

2.  

XVII/121/2020 

 

19.06.2020 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019r.  

Uchwała wchodzi                  

w życie z dniem 

podjęcia. 

Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone 

3.  

XVII/122/2020 

 

19.06.2020 

absolutorium dla Wójta Gminy z 

tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok. 

Uchwała wchodzi                

w życie z dniem 

podjęcia. Rada 

udzieliła Wójtowi 

absolutorium 

4.  

XVII/123/2020 

 

19.06.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2020 - 2033 

Uchwała wchodzi               

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

5.  

XVII/124/2020 

 

19.06.2020 

zmian w budżecie gminy na 

2020 rok, 

Uchwała wchodzi               

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrz.  

6.  

XVII/125/2020 

 

19.06.2020 

rozpatrzenia petycji, Uchwała wchodzi                 

w życie z dniem 

podjęcia. Petycja nie 

została uwzględniona 

7.  

XVII/126/2020 

 

19.06.2020 

rozpatrzenia petycji. Uchwała wchodzi                   

w życie z dniem 

podjęcia. Petycja nie 

została uwzględniona 

 

Sesja XVIII/2020 

07 sierpnia 2020r. 

 

1.  

XVIII/127/2020 

 

07.08.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2020 – 2033 

Uchwała wchodzi              

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2.  

XVIII/128/2020 

 

07.08.2020 

zmian w budżecie gminy na 

2020r 

Uchwała wchodzi                

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrz. 

3.  

XVIII/129/2020 

 

07.08.2020 

określenia metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej opłaty, 

określenia stawki opłaty 

podwyższonej za 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego   

i ma zastosowanie od 

01.08.2020r. 



gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia  

w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami kom. 

właścicieli nieruch. 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

w kompost. przydomowym, 

4.  

XVIII/130/2020 

 

07.08.2020 

szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego  

5.  

XVIII/131/2020 

 

07.08.2020 

określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie 

Bejsce na rok szkolny 

2020/2021, 

Średnia cena jednostki 

paliwa została 

określona na rok 

szkolny 2020/2021.  

6.  

XVIII/132/2020 

 

07.08.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą 

Bejsce a Powiatem 

Kazimierskim w sprawie 

realizacji wspólnie projektu pod 

nazwą „Walka z epidemią 

COVID-19 na terenie powiatu 

kazimierskiego”. 

Uchwała została 

zrealizowana.  

SESJA XIX/2020 

25 września 2020r. 

 

1.   

XIX/133/2020 

 

25.09.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Progn ozy 

Finansowej Gminy    Bejsce na 

lata 2020 - 2033 

Uchwała wchodzi            

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2.   

XIX/134/2020 

 

25.09.2020 

zmian w budżecie gminy na 

2020 rok, 

 

Uchwała wchodzi               

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrz. 

3.   

XIX/135/2020 

 

25.09.2020 

zmiany uchwały Nr V/13/2011                

z dnia 22 lutego 2011r. w 

sprawie powierzenia Spółce pod 

firmą: Zakład Gospodarki 

Uchwała weszła                  

w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała 

została zrealizowana.  



Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o. o.  z siedzibą w Rzędowie 

zadania własnego Gminy w 

zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi poprzez ich 

zagospodarowanie w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi  na terenie byłej 

Kopalni Siarki „Grzybów” w 

miejscowości Rzędów (gmina 

Tuczępy) oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie przez Gminę 

umowy wykonawczej 

niezbędnej dla realizacji 

projektu pn.: „Kompleksowy 

system Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi  w Rzędowie 

gmina Tuczępy”, 

dofinansowanego ze środków 

wspólnotowych UE, 

4.   

XIX/136/2020 

 

25.09.2020 

upoważnienia kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bejscach do 

prowadzenia postępowania                  

i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach 

świadczenia pomocy 

materialnej             o charakterze 

socjalnym. 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrz.  

 

SESJA XX/2020 

z dnia 20 listopada 2020r. 

1.  

XX/137/2020 

 

20.11.2020 

obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako 

podstawa ustalenia    podatku 

rolnego na 2021 rok, 

Uchwała wchodzi               

w życie z dniem 

podjęcia                                 

i podlega ogłoszeniu          

w Dz.U. W. 

Świętokrz. Stawki 

podatku będą 

obowiązywały w 

2021r. 

2.  

XX/138/2020 

 

20.11.2020 

zwolnień w podatku od 

nieruchomości, 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego     

i ma zastosowanie od 

 1 stycznia 2021r 

3.  

XX/139/2020 

 

20.11.2020 

określenia wysokości podatku 

od środków transportowych. 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W. Świętokrzyskiego  

i ma zastosowanie od 

 1 stycznia 2021r. 



4.  

XX/140/2020 

 

20.11.2020 

„Rocznego programu 

współpracy Gminy Bejsce z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie                        

na rok 2021”. 

Uchwała weszła                   

w życie po upływie              

14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Świętok.   

 

SESJA XXI/2020 

z dnia 29 grudnia 2020r.  

 

1.  

XXI/141/2020 

 

29.12.2020 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2020-2033, 

 

Uchwała wchodzi               

w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2.  

XXI/142/2020 

 

29.12.2020 

zmian w budżecie gminy na 

2020r., 

Uchwała wchodzi                    

w życie z dniem 

podjęcia i podlega 

ogłoszeniu               w 

Dz.U. W. Świętokrz. 

Uchwałę wykonano.  

3.  

XXI/143/2020 

 

29.12.2020 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bejsce na 

lata 2021 -2033, 

Uchwała wchodzi                    

w życie z dniem 

podjęcia. 

4.  

XXI/144/2020 

 

29.12.2020 

uchwalenia budżetu gminy 

Bejsce na 2021r., 

Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dz.U. 

W.           Święt. i 

wchodzi w życie od 

01.01.2021r. 

5.  

XXI/145/2020 

 

29.12.2020 

ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy 

Bejsce za udział w działaniu 

ratowniczym oraz                              

w szkoleniu pożarniczym 

Uchwała jest 

realizowana.  

6.  

XXI/146/2020 

 

 29.12.2020 

uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 

2021r.  

Uchwała wchodzi                    

w życie z dniem 

podjęcia i  jest 

realizowana                    

w 2021r. 

 



 

 

 


