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Wprowadzenie 

Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 t.j.). Burmistrz ma obowiązek co roku 

do 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy. 

Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie i podsumowanie działalności 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec w 2021 roku. Raport obejmuje realizację polityk, 

strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu. 

Burmistrz wykonywał swoje zadania w ramach kadencji 2018-2023 od 1 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. 

W roku 2021 odbyło się 13  Sesji Rady Miejskiej (w tym 2 sesje nadzwyczajne), podjęto w 

tym czasie 65  uchwał. 21 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie uchwały zostały opublikowane na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec. Realizatorem uchwał był 

Burmistrz Miasta i Gminy, który wydał w 2021 roku 140 zarządzeń. Były to zarządzenia od nr 

1/2021 do nr 123/2021. Sprawozdania z wykonania uchwał były składane na bieżąco Radzie 

Miejskiej podczas odbywających się sesji. 

1. Ogólna charakterystyka Gminy Opatowiec 

1.1. Gmina Opatowiec położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego 

w powiecie kazimierskim i graniczy z następującymi gminami: 

1) od północy – Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Czarnocin (powiat kazimierski), 

Gmina Wiślica (powiat buski), woj. Świętokrzyskie, 

2) od wschodu – Gmina Nowy Korczyn (powiat buski), woj. Świętokrzyskie, 

3) od południa – Gmina Koszyce (powiat proszowicki), Gmina Gręboszów (powiat 

dąbrowski)  i Gmina Wietrzychowice (powiat tarnowski), woj. Małopolskie, 

4) od zachodu – Gmina Bejsce (powiat kazimierski). 

 

Gminę Opatowiec  na  dzień  31.12.2021  roku  ogółem  zamieszkiwało 3299 osób,  

w tym mieszkańców stałych 3247, czasowych 52. W podziale na płeć: ilość kobiet - 1675, 

ilość mężczyzn - 1624. Osoby pełnoletnie - 2832. 
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Charakterystyka historyczna  

Pierwsze dane dotyczące Opatowca pochodzą z XI w. Właścicielem ponad 100 osobowego 

Opatowca był Opat Benedyktynów z Tyńca koło Krakowa. W tym czasie Benedyktyni zaczęli 

uczyć ludność podstawowych zawodów rolniczych, co znacznie przyspieszyło jej rozwój. 

Ważną postacią dla mieszkańców Opatowca jest żyjący w tym okresie święty Andrzej Świerad 

(ok. 980 – 1034 r.), eremita znad Dunajca. Według tradycji (zapisanej dopiero w XVI wieku) 

urodził się on w Opatowcu. U zbiegu rzek Dunajca i Wisły prowadził pełną wyrzeczeń 

działalność ewangelizacyjną, żyjąc z pracy własnych rąk, w skrajnym ubóstwie – na wzór życia 

św. Pawła. Około 1022 roku udał się na dzisiejszą Słowację, gdzie wstąpił do opactwa 

benedyktyńskiego św. Filipa. Po jego śmierci imię świętego zasłynęło cudami, w konsekwencji 

Andrzej Świerad w 1083 został kanonizowany. Dziś kult Świętego, oprócz Tropia i Krakowa, 

jest żywy również w Opatowcu. W wyniku najazdu Tatarów w roku 1241 i 1259 Opatowiec 

został doszczętnie zniszczony i tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców ponownie 

odbudowany. W roku 1271 otrzymał prawa miejskie, oparte na statucie miasta Krakowa. 

W XV-XVI wieku nastąpił znaczny rozwój miejscowości, spowodowany coraz intensywniejszą 

działalnością produkcyjną zarejestrowaną w 12 cechach. Budownictwo murowane coraz 

częściej wypierają drewno, czego przykładem może być XV-wieczny Kościół zlokalizowany 

w Opatowcu. 

XVI wiek stał się dla miasta symbolem rozwoju gospodarczego i administracyjnego. 

Według danych historycznych w roku 1553, aż 55 warsztatów produkcyjnych i 13 zakładów 

gorzelniczych płaci czynsze, a na Wiśle pracują 4 młyny. W tym czasie nastąpił bardzo prężny 

rozwój żeglugi na Wiśle i Dunajcu. Rozwój miasta przerywają jednak kolejne najazdy 

Szwedów na Polskę. Szwedzi okupowali Opatowiec przez 4 lata rabując i wywożąc wiele 

cennych rzeczy. Po tych wydarzeniach miasto nie wróciło już do stanu poprzedniej świetności. 

W roku 1795 nastąpił rozbiór Polski pomiędzy trzech zaborców. Do Opatowca wkroczyły 

wojska rosyjskie, ustalono komorę celną i straż graniczną pomiędzy dwoma państwami Rosją 

i Austrią. Od XVIII w. Opatowiec, znajdujący się pod rządami rosyjskimi, popadł w coraz 

większą ruinę. Mieszkańcy dotkliwiej odczuli biedę, stagnację życia, dokuczliwy brak 

mieszkań, pracy, zamarło nawet rękodzielnictwo. Po powstaniu styczniowym do Opatowca 

wkroczyły wojska rosyjskie, rozbijając i paląc miasto. W roku 1869 Opatowiec utracił prawa 

miejskie. Podczas I wojny światowej Opatowiec został zajęty przez wojsko Austrii, które 

utworzyło w nim front wojenny. Po jej zakończeniu przystąpiono do odbudowy Opatowca. 

Atutami turystycznym gminy jest nieskażone środowisko, piękne tereny leśne, czysta woda 

i powietrze, zdrowa żywność oraz malownicze okolice u biegu Wisły i Dunajca. Istniejąca 

i użytkowana przeprawa promowa, pozwala na połączenie województwa z ościennym 

województwem małopolskim. Na szlaku z Opatowca przez Rogów do Bejsc, można zobaczyć 

zabytkową świątynię, a w Rogowie figurę Matki Boskiej i dzwonnicę w stylu barokowym.  

W dniu 1 stycznia 2019 roku Opatowiec po 150 latach odzyskał Prawa Miejskie, stając się 

przy tym najmniejszym Miastem w Polsce. 
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1.2. Na koniec 2021 roku na obszarze Gminy Opatowiec znajdowało się 20 sołectw: 

1. CHARBINOWICE 

2. CHRUSTOWICE 

3. CHWALIBOGOWICE 

4. KAMIENNA 

5. KĘSÓW 

6. KOBIELA 

7. KOCINA 

8. KRAŚNIÓW 

9. KRZCZONÓW 

10. KSANY 

11. ŁAWY 

12. MISTRZOWICE 

13. OPATOWIEC 

14. PODSKALE 

15. ROGÓW 

16. RZEMIENOWICE 

17. SENISŁAWICE 

18. TRĘBACZÓW 

19. URZUTY 

20. WYSZOGRÓD 

2. Finanse Gminy 

1) Budżet Gminy Opatowiec na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XXXII/143/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Opatowiec na 2021 rok. 

2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2019-2037  została przyjęta 

uchwałą Nr XXXII/144/2020 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2020 roku. 

Polityka finansowa Gminy Opatowiec realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Miejską, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 

wydatki majątkowe. 

 

http://ug.opatowiec.pl/charbinowice,2,92,92,p.html
http://ug.opatowiec.pl/chrustowice,2,93,93,p.html
http://ug.opatowiec.pl/chwalibogowice,2,94,94,p.html
http://ug.opatowiec.pl/kamienna,2,95,95,p.html
http://ug.opatowiec.pl/kesow,2,96,96,p.html
http://ug.opatowiec.pl/kobiela,2,97,97,p.html
http://ug.opatowiec.pl/kocina,2,98,98,p.html
http://ug.opatowiec.pl/krasniow,2,99,99,p.html
http://ug.opatowiec.pl/krzczonow,2,100,100,p.html
http://ug.opatowiec.pl/ksany,2,101,101,p.html
http://ug.opatowiec.pl/lawy,2,102,102,p.html
http://ug.opatowiec.pl/mistrzowice,2,103,103,p.html
http://ug.opatowiec.pl/opatowiec,2,104,104,p.html
http://ug.opatowiec.pl/podskale,2,105,105,p.html
http://ug.opatowiec.pl/rogow,2,106,106,p.html
http://ug.opatowiec.pl/rzemienowice,2,107,107,p.html
http://ug.opatowiec.pl/senislawice,2,108,108,p.html
http://ug.opatowiec.pl/trebaczow,2,109,109,p.html
http://ug.opatowiec.pl/urzuty,2,110,110,p.html
http://ug.opatowiec.pl/wyszogrod,2,111,111,p.html
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Wykonanie budżetu Gminy Opatowiec w 2021 roku przedstawia się następująco: 

I. Dochody 21 302 212,94 II. Wydatki 19 271 938,18 

III. Przychody 2 827 791,66 IV. Rozchody 314 500,00 

Ogółem (I + 

III) 24 130 004,60 Ogółem (II + IV) 19 586 438,18 

 

 

2.1. Dochody 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

DOCHODY w tym 22 564 655,49 21 302 212,94 

dochody bieżące 15 173 824,44 15 236 327,30 

dochody majątkowe 7 390 831,05 6 065 885,64 

 

Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. 

Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne (czyli takie, na których 

pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki lokalne, dochody z mienia) wynoszące 

20,97 % dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednie 

z budżetu państwa stanowiły 79,03 % dochodów ogółem.  

 

Lp

. 
Rodzaj dochodów Wykonanie 

Wykonan

ie 

planu w 

% 

Udział w 

dochodach 

ogółem w 

% 

A DOCHODY WŁASNE 3 092 170,52 98,55 14,52 

I 

Podatki i opłaty lokalne ( podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek 

leśny, 

podatek od środków transportowych, 

1 937 342,25 102,69 9,09 

II 

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe 

(karta podatkowa, podatek od spadków i 

darowizn, podatek od czynności  

cywilnoprawnych) 

117 476,98 167,82 0,55 

III 

Dochody z mienia ( przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

sprzedaż majątku, najem i dzierżawa 

majątku, 

użytkowanie wieczyste i trwały zarząd) 

109 672,48 49,58 0,51 

IV 
Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
640 318,60 98,51 3,01 

V 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

81 282,31 116,12 0,38 
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VI Pozostałe dochody i opłaty 206 077,90 85,92 0,97 

B 
Udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 
1 375 541,10 108,37 6,46 

I Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 372 361,00 108,24 6,44 

II Podatek dochodowy od osób prawnych 3 180,10 212,01 0,01 

C Subwencje z budżetu państwa 5 939 520,00 100,00 27,88 

D Dotacje celowe 7 363 957,69 83,05 34,57 

E Środki krajowe 3 531 023,63 105,35 16,58 

F Środki europejski 2 552 618,15 64,35 11,98 

 Ogółem dochody 21 302 212,94 94,41 100,00 

 

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym samodzielność finansową gminy jest struktura 

dochodów budżetu. Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza potencjał 

finansowy oraz samodzielność finansową gminy w kreowaniu oraz generowaniu dochodów 

własnych, które są zależne tylko od niej. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie 

jednostki samorządu terytorialnego od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy 

poziomu bezrobocia. 

Drugą ważną grupą dochodów własnych gminy są udziały w podatkach budżetu państwa. 

Są one w pełni konstruowane przez organy państwowe zgodnie z celami polityki państwa. 

Organy samorządowe nie maja wpływu ani na wysokość stawek podatkowych, ani na zakres 

stosowanych ulg i zwolnień. Oddziaływanie samorządu może mieć jedynie charakter pośredni 

poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych i finansowych zachęcających podmioty 

gospodarcze do inwestowania na danym terenie, wzmacniania pozycji już działających firm, 

czy też powiększania dochodów ludności. 

Dochody uzupełniające to subwencje i dotacje. Z punktu widzenia samodzielności 

samorządu istotny jest ich skład oraz konstrukcja. Generalnie można stwierdzić, iż im wyższy 

jest w budżecie udział dochodów uzupełniających, zwłaszcza tych o charakterze celowym tym 

niższy jest stopień samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Opatowiec w 2021 roku wg klasyfikacji 

budżetowej przedstawia się następująco: 

Zestawienie dochodów własnych / bieżących 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan (zł) 
Wykonanie 

(zł) 

Dynamika 

(%) 

756 75621 0010 
Wpływy z podatku  

dochodowego od osób 
fizycznych 

1 267 850,00 1 372 361,00 108,24 

 1 267 850,00 1 372 361,00 108,24 

 

756 75621 0020 
Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 
prawnych 

1 500,00 3 180,10 212,01 

 1 500,00 3 180,10 212,01 
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756 75619 0270 

Wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym 

0,00 6 959,99 0,00 

 0,00 6 959,99 0,00 

 

756 75615 
0310 

Wpływy z podatku 
 od nieruchomości 

400 000,00 464 799,04 116,20 

756 75616 280 000,00 280 212,01 100,08 

 680 000,00 745 011,05 109,56 

 

756 75615 
0320 Wpływy z podatku rolnego 

79 000,00 86 125,20 109,02 

756 75616 980 000,00 934 578,46 95,37 

 1 059 000,00 1 020 703,66 96,38 

 

756 75615 
0330 Wpływy z podatku leśnego 

9 000,00 9 373,00 104,14 

756 75616 6 000,00 5 881,57 98,03 

 15 000,00 15 254,57 101,70 

 

756 75616 0340 
Wpływ z podatku od środków 

transportowych 70 000,00 89 298,81 127,57 

 70 000,00 89 298,81 127,57 

 

756 75601 0350 

Wpływy z podatku od 

działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej 

0,00 24,25 0,00 

 0,00 24,25 0,00 

 

756 75616 0360 
Wpływy z podatku od spadków      

i darowizn 20 000,00 29 413,02 147,07 

 20 000,00 29 413,02 147,07 

 

900 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 3,05 0,00 

 0,00 3,05 0,00 

 

756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 921,00 109,21 

 10 000,00 10 921,00 109,21 

 

756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 13 730,00 68,65 

 20 000,00 13 730,00 68,65 

 

700 70005 0470 
Wpływy z opłat za trwały 

zarząd, użytkowanie 
i służebności 

1,00 0,01 1,00 

 1,00 0,01 1,00 

 

756 75618 0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

70 000,00 74 322,32 106,17 

 70 000,00 74 322,32 106,17 

 

756 75618 

0490 

Wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na  podstawie 
odrębnych ustaw 

0,00 3 195,00 0,00 

900 90002 650 000,00 640 318,60 98,51 

 650 000,00 643 513,60 99,00 
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756 
75615 

0500 
Wpływ z podatku od czynności  

cywilnoprawnych 

0,00 950,00 0,00 

75616 50 000,00 87 113,96 174,23 

 50 000,00 88 063,96 176,13 

 

700 70005 0550 
Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

3 200,00 3 355,81 104,87 

 3 200,00 3 355,81 104,87 

 

756 75618 0570 
Wpływy z tytułu grzywien, 

mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych 

0,00 1 097,31 0,00 

 0,00 1 097,31 0,00 

 

756 75615 

0640 

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

0,00 166,80 0,00 

756 75616 3 500,00 6 259,39 178,84 

900 90002 0,00 4 630,68 0,00 

 3 500,00 11 056,87 315,91 

 

801 

80101 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie 
z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

13 942,00 0,00 0,00 

80104 0,00 14 895,50 0,00 

80148 14 580,00 12 400,60 85,05 

 28 522,00 27 296,10 95,70 

 

900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 847,89 169,58 
 500,00 847,89 169,58 

 

700 70005 0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów               

 o podobnym charakterze 

120 000,00 105 463,00 87,89 

 120 000,00 105 463,00 87,89 

 

852 85228 
0830 Wpływy z usług 

0,00 5 070,00 0,00 

900 90001 70 000,00 60 210,56 86,02 

 70 000,00 65 280,56 93,26 

 

 

756 75615 

0910 
Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

1 000,00 636,92 63,69 

756 75616 3 000,00 6 672,98 222,43 

900 90002 0,00 1 576,83 0,00 

 4 000,00 8 886,73 222,17 

 

700 70005 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 

0,00 5,14 0,00 

756 75618 0,00 39,91 0,00 

801 80101 0,00 282,78 0,00 

855 85502 0,00 10,21 0,00 

900 90001 0,00 189,72 0,00 

900 90005 0,00 100,00 0,00 

 0,00 627,76 0,00 
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852 85215 0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych 0,00 2 037,64 0,00 

 0,00 2 037,64 0,00 

 

010 01010 

0970 Wpływy z różnych dochodów 

0,00 12,00 0,00 

750 75023 119 996,65 48 965,00 40,81 

801 80101 4 425,00 3 609,10 81,56 

801 80148 31 921,00 17 971,00 56,30 

852 85202 0,00 12 649,88 0,00 

852 85203 0,00 16 857,72 0,00 

852 85219 0,00 16 158,20 0,00 

900 90005 9 000,00 11 925,00 132,50 

900 90019 500,00 0,00 0,00 

 165 842,65 128 147,90 77,19 

 

RAZEM: 4 308 915,65 4 466 857,96 103,67 
 

Realizacja dochodów własnych w 2021 roku wyniosła 103,67% w stosunku do planowanych 

dochodów. 

 

Zestawienie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

Dział Rozdział Paragraf    Nazwa Plan (zł) Wykonie (zł) 
Dynamika 

(%) 

 

010 01095 

   2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

439 224,21 439 224,21 100,00 

750 
75011 107 581,00 101 365,62 94,22 

75056 15 059,00 15 059,00 100,00 

751 75101 785,00 785,00 100,00 

801 80153 29 814,00 28 118,24 94,31 

851 85195 280,00 210,00 75,00 

852 85215 560,00 257,40 45,96 

855 85502 937 260,00 921 423,69 98,31 

855 85503 49,00 48,65 99,29 

855 85513 30 185,00 27 699,21 91,76 

 1 560 797,21 1 534 191,02 98,30 

 

853 85334 2020 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 

182 050,65 182 050,65 100,00 

 182 050,65 182 050,65 100,00 

 

801 80104 

 

2030 

 
Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 

83 847,00 83 847,00 100,00 

852 85213 9 047,00 8 775,27 97,00 

852 85214 5 785,00 5 098,13 88,13 

852 85216 106 622,00 106 539,44 99,92 

852 85219 50 942,00 50 942,00 100,00 

852 85230 5 670,00 5 670,00 100,00 

854 85415 4 408,00 4 408,00 100,00 
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 266 321,00 265 279,84 99,61 

 

750 75095 

2057 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

20 257,41 17 218,80 85,00 

852 85295 400 217,25 400 217,25 100,00 

852 85295 2059 46 986,06 35 313,12 75,16 

 467 460,72 452 749,17 96,85 

 

855 85501 2060 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone          
gminom(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), 

związane          z realizacją 
świadczenia                         

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci 

2 281 843,00 2 268 487,03 99,41 

 2 281 843,00 2 268 487,03 99,41 

 

801 80101 

2180 

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

90 000,00 90 000,00 100,00 

851 85195 35 864,00 35 864,00 100,00 

 125 864,00 125 864,00 100,00 

 

900 90026 2440 

Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych 

30 952,21 0,00 0,00 

 30 952,21 0,00 0,00 

 

852 85295 2700 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł 

10 100,00 1 327,63 13,14 

 10 100,00 1 327,63 13,14 

 

RAZEM: 4 925 388,79 4 829 949,34 98,06 

 

W 2021 roku dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane na poziomie 98,06%. 

 

Zestawienie subwencji ogólnej (bieżącej) 

Dział Rozdział Paragraf    Nazwa Plan (zł) Wykonie (zł) Dynamika 

(%) 

758 75802 2750 
Środki na uzupełnienie 
dochodów gmin 305 600,00 305 600,00 100,00 

 305 600,00 305 600,00 100,00 

 

758 75801 

2920 
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

2 574 102,00 2 574 102,00 100,00 

758 75807 2 987 769,00 2 987 769,00 100,00 

758 75831 72 049,00 72 049,00 100,00 
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 5 633 920,00 5 633 920,00 100,00 

 

RAZEM: 5 939 520,00  5 939 520,00 100,00 

 

W 2021 roku subwencje ogólne zostały wykonane na poziomie 100,00 %. 

 

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela. 

Dział Rozdział Paragraf    Nazwa Plan (zł) Wykonie (zł) 
Dynamika 

(%) 

 

700 70005 0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

98 000,00 0,00 0,00 

 98 000,00 0,00 0,00 

 

750 75023 0870 
Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 0,00 853,66 0,00 

 0,00 853,66 0,00 

 

758 75816 6100 
Dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 
1 112 008,34 1 300 000,00 116,91 

 1 112 008,34 1 300 000,00 116,91 

 

630 63095 6207 

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625 

0,00 2 341,92 0,00 

 0,00 2 341,92 0,00 

 

010 01010 

6257 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

224 723,15 0,00 0,00 

600 60017 88 956,68 0,00 0,00 

600 60095 513 479,89 0,00 0,00 

630 63095 905 823,39 192 695,90 21,27 

700 70095 337 460,19 1 355 657,18 401,72 

710 
71035 18 160,02 0,00 0,00 

71095 39 939,37 0,00 0,00 

750 
75023 14 398,25 0,00 0,00 

75095 233 766,01 0,00 0,00 

801 80195 57 461,54 329 969,20 574,24 

852 85295 99 243,28 99 243,28 100,00 

900 
90001 792 837,00 0,00 0,00 

90015 108 400,76 0,00 0,00 

921 92195 49 484,41 0,00 0,00 

700 70095 

6259 

0,00 111 204,78 0,00 

852 85295 8 756,72 8 756,72 100,00 

900 90015 6 491,05 0,00 0,00 
 3 499 381,71 2 097 527,06 59,94 
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758 75802 6280 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

2 103 832,00 2 103 832,00 100,00 

 2 103 832,00 2 103 832,00 100,00 

 

600 60078 6330 

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

537 609,00 537 609,00 100,00 

 537 609,00 537 609,00 100,00 

 

600 60017 6630 

Dotacje celowe otrzymane z 
samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 
terytorialnego 

40 000,00 23 722,00 59,31 

 40 000,00 23 722,00 59,31 

 

RAZEM: 7 390 831,05 6 065 885,64 82,07 

 

Analizując wykonanie dochodów za 2021 roku, należy stwierdzić, iż dochody ukształtowały 

się na poziomie 94,42 % w stosunku do prognozowanej kwoty dochodów. 

Subwencje zostały wykonane na poziomie – 100,00 %, dotacje i środki przeznaczone 

na cele bieżące – 98,06 %, natomiast dochody własne – 103,67 %, dochody majątkowe 

82,07%. 

Osiągnięte dochody na poziomie 94,42 % pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów 

w 2021 roku jest prawidłowa. 

 

Dochody budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2021 roku. 

Liczba mieszkańców na podstawie danych ewidencji ludności na dzień 31.12.2021r. 

 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca 6 457,17 

Dochody własne na 1 mieszkańca 1 354,26 

 

2.2. Wydatki 

Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 

budżetu. W trakcie planowania, główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji 

środków spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje 

dokładnie ten sam problem co w przypadku decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby 

konkurują o ograniczone środki na ich realizację. 
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Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów 

gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych. 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

WYDATKI, w tym 23 803 947,34 19 271 938,18 

wydatki bieżące 15 152 655,21 13 801 523,58 

wydatki majątkowe 8 651 292,13 5 471 414,60 

 

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Opatowiec w 2021 roku według działów 

klasyfikacji budżetowej 

Dz. N A Z W A 
Wykonanie 

wydatków 

Wykonanie 

planu w % 

Udział w 

wydatkach 

ogółem w % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 890 316,82 29,22 4,62 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
2 299,50 91,98 0,01 

600 Transport i łączność 
1 591 696,9

4 
81,71 8,26 

630 Turystyka 
1 068 604,0

1 
87,39 5,54 

700 Gospodarka mieszkaniowa 650 890,13 91,92 3,38 

710 Działalność usługowa 77 635,30 88,05 0,40 

750 Administracja publiczna 
3 075 507,2

7 
90,05 15,96 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

785,00 100,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
99 049,18 61,03 0,51 

757 Obsługa długu publicznego 73 612,34 45,44 0,38 

801 Oświata i wychowanie 
4 192 333,9

8 
87,93 21,75 

851 Ochrona zdrowia 82 484,72 52,63 0,43 

852 Pomoc społeczna 
1 351 156,5

6 
93,41 7,01 

853 Turystyka 201 991,95 95,26 1,05 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 419,09 78,45 0,57 

855 Rodzina 
3 300 548,6

7 
98,62 17,13 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
2 001 855,1

6 
82,89 10,39 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 491 042,83 89,40 2,55 

926 Kultura fizyczna i sport 9 708,73 80,91 0,05 

RAZEM 
19 271 938,

18 
80,96 100,00 
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W 2021 roku największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację: 

1) zadań z zakresu Oświaty i wychowania  (21,75 % ogółu wydatków), 

2) zadań z zakresu Rodziny (17,13 % ogółu wydatków), 

3) zadań z zakresu Administracji publicznej (15,96 % ogółu wydatków). 

 

Wydatki budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2021 roku.  

Liczba mieszkańców wg danych USC na dzień 31.12.2021 r. 

 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 5 841,75 
  

Wydatki bieżące na 1 mieszkańca 4 183,55 
  

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca 1 658,51 
  

 

2.3. Bezzwrotne środki finansowe z Funduszy Unii Europejskiej 

Dochody budżetu gminy ze źródeł zagranicznych–środki niepodlegające zwrotowi. 

 

2021 Wyszczególnienie Wykonanie 
  

Dochody ogółem, z tego 2 397 343,53 
  

bieżące 417 436,05 
  

inwestycyjne 1 197 907,48 
  

  

 

Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi 

 

2021 Wyszczególnienie 

Wykonanie z tego: 

ogółem Fundusze UE 

Inne źródła 

(Budżet 

państwa/gminy) 

Wydatki ogółem, z tego 4 641 978,48 3 281 126,45 1 360 852,03 

bieżące 474 580,67 371 518,07 103 062,60 

inwestycyjne 4 167 397,81 2 909 608,38 1 257 789,43 

 

 

2.4. Wynik budżetu 

Budżet Gminy Opatowiec za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości  2 030 274,76 zł. 
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2.5. Nadwyżka operacyjna 

W 2021 roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków 

bieżących, co spełniło wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka 

operacyjna wyniosła 1 434 803,72 zł. Poziom nadwyżki operacyjnej stanowi jeden 

z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

Informuje, czy jest ona w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki 

bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki 

te realizowane są na poziomie przekraczającym własne możliwości finansowe (wyznaczone 

poziomem dochodów budżetowych). 

 

2.6. Przychody i rozchody 

Lp Treść Plan ( zł ) Wykonanie ( zł ) 

PRZYCHODY OGÓŁEM 1 516 291,85 2 827 791,66 

1. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek  

i kredytów 
455 991,85 287 704,89 

2. 

Wolne środki jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu wynikająca z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych 

1 060 300,00 2 502 586,77 

3. Spłata udzielonych pożyczek 0,00 37 500,00 

Rozchody 277 000,00 314 500,00 

1. Spłaty kredytów i pożyczek 277 000,00 277 000,00 

2. Udzielone pożyczki 0,00 37 500,00 

 

 

2.7. Zadłużenie 

Zadłużenie Gminy Opatowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 

5 835 704,89 zł., co stanowi 27,39 % wykonanych dochodów budżetowych. 

Począwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest 

indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu ustalony jako 

średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 

dochodów ogółem budżetu, zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ufp. Gmina Opatowiec 

wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
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2.8. Podatki jako dochód własny gminy 

1) Podatek od nieruchomości 

Plan 400 000,00 Wykonanie 464 799,04 116,20 % osoby prawne 

Plan 280 000,00 Wykonanie 280 212,01 100,08 % osoby fizyczne 

 

Zasady funkcjonowania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od 

nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 

w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami 

samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich 

części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają 

grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. W 2021 roku opodatkowano 49 osób prawnych i 1976 osób 

fizycznych. 

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXXI/135/2020 Rady 

Miejskiej w Opatowcu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od 

nieruchomości wynosiły- 132 021,98 zł 

2) Podatek rolny 

Plan 79 000,00 Wykonanie 86 125,20 109,02 % osoby prawne 

Plan 980 000,00 Wykonanie 934 578,46 95,37 % osoby fizyczne 
 

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres 

przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów 

i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie 

jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. 

Wymiar podatku rolnego w 2021 roku został ustalony na podstawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, 

tj. 58,55 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku 

ogłoszonym w Monitorze Polskim 2020 r. poz. 982. 

3) Podatek leśny 

Plan 9 000,00 Wykonanie 9 373,00 104,14 % osoby prawne 

Plan 6 000,00 Wykonanie 5 881,57 98,03 % osoby fizyczne 

 

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku 

o podatku leśnym. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, 
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posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów 

i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż leśna. 

Wymiar podatku leśnego w 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2020 r. i wynosił 196,84 zł z 1 m3 (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 

20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2020 r. poz. 983) oraz 

powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy. 

4) Podatek od środków transportowych 

Plan 70 000,00 Wykonanie 89 298,81 127,57 % osoby fizyczne 

 

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy 

wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób 

fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, 

przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto 

w 2021 roku łącznie 60 pojazdów. 

W 2021 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską w Opatowcu Uchwałą 

Nr XXXI/137/2020 w sprawie stawek w podatku od środków transportowych z dnia 26 

listopada 2020 roku. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych 

na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 57 437,40 zł. 

5) Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych 

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia 

zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. 

W 2021 r. do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych wysłano 557 

sztuk upomnień i wezwań na kwotę 151 721,72 zł oraz wystawiono 139 tytułów 

wykonawczych na kwotę 50 567,49 zł. Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki 

wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta. 

6) Odroczenia 

a) Podatek rolny  – wydano 1 decyzję na łączną kwotę 656,00 zł 

b) Podatek od środka transportowego  wydano 2 decyzje na łączną kwotę: 36 116,00 zł 

7) Umorzenia:  

a) Łączne zobowiązanie pieniężne: wydano 23 decyzje na kwotę 31 832,32 zł w tym: 

• podatek rolny na kwotę- 5 095,68 zł 

• leśny 6,00 zł 
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• od nieruchomości 23 154,88 zł 

• koszty – 210,80 zł 

• odsetki 3 364,96 zł 

 

8) Rozłożenie na raty:  

a) podatku rolnego wydano 4 decyzje na kwotę 5 641,82 w tym: 

• podatek rolny 5 574,70 zł 

• koszty upomnienia 23,20 zł 

• odsetki 43,92 zł 

b) podatek od środka transportowego wydano 3 decyzje na kwotę 4 823,78 zł 

• podatek od środków transportowych  4 823,78 zł 

c) podatek od nieruchomości wydano 3 decyzje na kwotę 31 312,00 zł : 

• podatek od nieruchomości 31 312,00 zł 

3. Placówki oświatowe 

W 2021 roku Gmina Opatowiec była organem prowadzącym dla 2 Zespołów Szkolno-

przedszkolnych z oddziałami przedszkolnymi, Są to: 

1) Zespół Szkolno-przedszkolny w Krzczonowie w skład, którego wchodzą: 

a) Szkoła podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie, 

b) Publiczne przedszkole. 

2) Zespół Szkolno-przedszkolny w Opatowcu w skład, którego wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, 

b) Publiczne przedszkole. 

 

3.1. Rok szkolny 2020/2021 

W Zespołach szkolno-przedszkolnych  uczyło się 284 dzieci, w tym : 

1. Zespół szkolno-przedszkolny w Opatowcu – 183 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu – 125 dzieci,  

• Publiczne przedszkolne – 58 dzieci. 

2. Zespół szkolno-przedszkolny w Krzczonowie – 101 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie – 77 dzieci, 

• Publiczne przedszkolne – 24 dzieci. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespołach Szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na pełne 

etaty zatrudnionych było 29,97 etatu nauczycieli, w tym 0,64 etatu zajmowali nauczyciele 

stażyści, 1 etaty nauczyciele kontraktowi, 3 etaty nauczyciele mianowani i 25,32 etatu 
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nauczyciele dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 12,26 

pracowników administracji i obsługi. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 3 uczniów, w tym 3 uczniów ze 

względu na jedną niepełnosprawność oraz 0 uczniów ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone. Spośród uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego 0 uczniów 

posiadało również orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. 

Od wielu lat niż demograficzny powoduje sukcesywne zmniejszanie się liczby uczniów 

w szkołach.  

 

3.2. Rok szkolny 2021/2022 

W Zespołach szkolno-przedszkolnych  uczyło się 296 dzieci, w tym : 

1. Zespół szkolno-przedszkolny w Opatowcu – 192 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu – 133 dzieci,  

• Publiczne przedszkolne – 59 dzieci. 

2. Zespół szkolno-przedszkolny w Krzczonowie – 104 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie – 74 dzieci, 

• Publiczne przedszkolne – 27 dzieci. 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespołach Szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na pełne 

etaty zatrudnionych było 29,68 etatu nauczycieli, w tym 1 etat zajmowali nauczyciele stażyści, 

1 etat nauczyciele kontraktowi, 3,53 etaty nauczyciele mianowani i 24,15 etatu nauczyciele 

dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 15,58 

pracowników administracji i obsługi. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 5 uczniów, w tym 5 uczniów ze 

względu na jedną niepełnosprawność oraz 0 uczniów ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone. Spośród uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego 0 uczniów 

posiadało również orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. 

Od wielu lat niż demograficzny powoduje sukcesywne zmniejszanie się liczby uczniów 

w szkołach.  

3.3. Dowożenie uczniów 

Uczniowie do szkół dowożeni są transportem zorganizowanym przez Gminę Opatowiec. 

Uczniom, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 

ust 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 t. j.) zapewnienia dowozu do 

szkół, dowóz ten został zapewniony. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający 

kryteriów określonych w powyższych przepisach. Koszt dowozu uczniów 

do szkół wraz z zapewnieniem opieki wyniósł w 2021 roku 160 910,68 zł. 

W 2021 roku zawarto 4 umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez 

rodziców.  
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3.4. Realizacja projektów w szkołach 

W 2021 roku Gmina Opatowiec w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała 

wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do pracowni technicznych w wysokości 90 000,00 

zł (ZSP Opatowiec – 60 000,00 zł, ZSP Krzczonów – 30 000,00 zł). 

Zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości” ma na celu zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy 

w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych i inżynierii. 

3.5. Szkolny Klub Sportowy”  

W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie oraz Szkoła 

Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Opatowcu realizowały zajęcia w ramach Programu 

Szkolnego Klubu Sportowego. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do 

uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu 

umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. 

3.6. Stan szkół 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych należy uznać za dobry. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej 

oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.  

W szkołach i punktach przedszkolnych szereg prac remontowych i napraw wykonano 

we własnym zakresie, ponosząc jedynie koszt zakupu materiałów. 

3.7. Wydatki szkół 

Na wydatki związane z prowadzeniem szkół gmina wydała w 2021 r. kwotę 4 192 333,98 zł, 

w tym subwencja oświatowa wynosiła 2 574 102,00 zł, dotacje celowe oraz inne dochody 

111 965,24 zł. Łącznie subwencja oświatowa i dotacje celowe pokryły 

64,07 % ogółu wydatków. Kwotę 1 506 266,74  zł gmina pokryła z dochodów własnych. 

Dowóz uczniów do szkół kosztował gminę 160 910,68 zł. Ogółem w 2021 r. wydatki 

na oświatę stanowiły 21,75 % budżetu gminy. 

4. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy 

1) Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, 

3) Urząd Miasta i Gminy Opatowiec. 

 



23 

 

4.1. Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 

w Opatowcu 

Funkcjonuje od 2007 roku. Siedzibą instytucji jest budynek Domu Kultury w Opatowcu. 

W 2020 roku dokonano remontu elewacji zewnętrznej, w 2021 r. w ramach projektu 

„Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”  

zakupiono i zamontowano nowoczesne nagłośnienie i sprzęt multimedialny na salę 

widowiskową Domu Kultury oraz sprzęt komputerowy i cyfrowy na wyposażenie biblioteki. 

Pomieszczenia biblioteki, w 2021 r. zostały odświeżone w ramach środków własnych gminy. 

W ramach dofinansowania zakupiono nowe, funkcjonalne regały, ladę biblioteczną, szafki 

i mebelki do kącika dla najmłodszych użytkowników biblioteki oraz biurka do kawiarenki 

internetowej.  

Biblioteka w 2021 r. realizowała dwa ciekawe projekty skierowane do dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Opatowiec, na realizację których udało się pozyskać środki z MKiDN 

z Programu Partnerstwo dla Książki. Wsparcie Ministerstwa Kultury wynosiło 22 000,00 zł., 

5 500,00 zł. stanowiły środki własne biblioteki, pochodzące z budżetu gminy Opatowiec. 

 

I. „Literacka strefa kreatywności” - projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 

7 - 18 lat. W ramach działań projektowych przeprowadzone zostały spotkania autorskie ze 

znanymi i lubianymi autorami książek dla dzieci i młodzieży, cykl warsztatów – 

Internetowe narzędzia do pracy twórczej, podczas których uczestnicy mieli możliwość 

rozwijania swoich umiejętności w tworzeniu min. elementów graficznych, filmików, 

plakatów i wirtualnych wystaw. W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty 

z tworzenia memów literackich i motywów literackich na tkaninie. 

II. „Zmieniamy smyka w super czytelnika” –  projekt skierowany był do uczestników                      

w wieku 5 – 12 lat. Działania projektowe obejmowały: cykliczne zajęcia animacyjne, 

warsztaty twórcze, warsztaty czytania wrażeniowego dla dzieci i rodziców oraz  warsztaty 

radiowe. 

 

Obiekt, w którym znajduje się biblioteka, jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Do biblioteki znajdującej się na piętrze budynku prowadzą schody co 

może utrudniać jej dostępność. 

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu 

zatrudniała 4 osoby – 3,0 etaty. 

Statutową działalność instytucja realizowała na podstawie ramowego planu pracy na rok 

2021, jednak w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną niektórych zaplanowanych 

działań nie udało się zrealizować. 
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W 2021 roku zorganizowano następujące wydarzenia: 

 

❖ Imprezy organizowane w formie tradycyjnej 

Data Nazwa 
Liczba 

osób 
Współorganizator 

26.05.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 7  

01.06.2021 

Lekcje biblioteczne w 2 oddziałach 

przedszkolnych w SP w Opatowcu oraz w oddziale 

przedszkolnym w Krzczonowie 

37  

11.07.2021 
XXI Świętokrzyski Championat Koni 

Małopolskich w Opatowcu 
 

Organizator- Urząd Miasta                      

i Gminy Opatowiec 

15.08.2021 
Dożynki Gminne w Opatowcu połączone z 

obchodami 750.-lecia lokacji miasta Opatowiec 
 

Organizator- Urząd Miasta                   

i Gminy Opatowiec 

25.08.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 17  

01.09.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 8  

03.09.2021 Narodowe Czytanie 2021 60  

03.09.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 9  

Wrzesień-

grudzień 

2021 

Zajęcia animacyjne dla dzieci 5-7 lat 

realizowane w ramach projektu „Zmienimy smyka 

w super czytelnika” 

188  

Wrzesień-

grudzień 

2021 

Warsztaty twórcze dla dzieci 8-12 lat 

realizowane w ramach projektu „Zmienimy smyka 

w super czytelnika” 

160  

20.09.2021 Warsztaty czytania wrażeniowego dla dzieci 58  

20.09.2021 Warsztaty czytania wrażeniowego dla dorosłych 10  

07.10.2021 Warsztaty radiowe dla dzieci 35  

07.10.2021 
Spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem dla 

osób dorosłych 
17  

11.10.2021 
Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych dla 

starszych dzieci 
26  

23.10.2021 Gminny Dzień Seniora 38  

05.11.2021 Spotkanie DKK dziecięcego 10  

11.11.2021 Obchody Narodowego Święta Niepodległości 400  

13.11.2021 
Transmisja audycji „Jedyne Takie Miejsce” 

Jedynki Polskiego Radia z biblioteki 
15  

15.11.2021 
Warsztaty dla młodzieży – Tworzenie memów 

literackich 
57  

15.11.2021 
Warsztaty dla młodzieży – Tworzenie 

elementów graficznych na tkaninie 
59  
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15.11.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 8  

16.11.2021 
Warsztaty dla młodzieży – Tworzenie memów 

literackich 
54  

16.11.2021 
Warsztaty dla młodzieży – Tworzenie 

elementów graficznych na tkaninie 
58  

18.11.2021 
Spotkanie autorskie z Patrycją Jaglińską dla 

młodzieży 
46  

19.11.2021 
Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek dla 

dzieci 
54  

26.11.2021 
Event na zakończenie projektu Literacka Strefa 

Kreatywności 
64  

30.11.2021 Spotkanie DKK osób dorosłych 12  

 

❖ Imprezy organizowane w formie on-line 

Data Nazwa  
Liczba 

osób 
Współorganizator 

22.11.2021 
Internetowe narzędzia do pracy twórczej – 

warsztaty dla młodzieży 
18  

24.11.2021 
Internetowe narzędzia do pracy twórczej – 

warsztaty dla młodzieży 
15  

25.11.2021 
Internetowe narzędzia do pracy twórczej – 

warsztaty dla młodzieży 
10  

29.11.2021 
Internetowe narzędzia do pracy twórczej – 

warsztaty dla młodzieży 
7  

 

Stan księgozbioru  w 2021 – 9 611 książek 

1) Liczba zakupionych książek ogółem -  322 w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży  -  125 

b) dla dorosłych  -  197 

Kwota wydana w 2021 roku na zakup książek ogółem wyniosła 6 069 zł, w tym 

z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł. 

 

Czytelnictwo w 2021 roku : 

1. zarejestrowanych użytkowników - 502 

2. wypożyczeń – 2648 

100 % księgozbioru Biblioteki zostało wprowadzonego do systemu 

elektronicznego MAK+.  
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4.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Opatowcu ul. Rynek 16 – to  jednostka 

samorządu terytorialnego, powołana Uchwałą Nr XI/VI/38/90 Gminnej Rady Narodowej 

w Opatowcu z dnia 5 marca 1990 r. celem realizacji polityki społecznej państwa, podległa 

zadaniowo Urzędowi Miasta i Gminy w Opatowcu oraz Świętokrzyskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Kielcach. 

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę  było  6 osób na 5 

etatów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizuje zadania w zakresie pomocy 

społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu  pomocy społecznej, utrzymanie 

Ośrodka oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego w 2021 r. zostało 

przeznaczone 1 351 156,56 zł.  

W ramach niniejszej kwoty zostały wypłacone następujące świadczenia: 

• Zasiłki stałe dla 17 osób,  

• Zasiłki okresowe dla 5 rodzin,  

• Zasiłki celowe oraz  zasiłki celowe specjalne  na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

bytowych w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, dla 16 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących  (21osób w rodzinach),  

• Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 15 osób pobierających zasiłki stałe,  

• Kolejną  formą pomocy świadczoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Opatowcu było dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w domu 

i w szkole”. Świadczeniem tym objętych zostało w ubiegłym roku 11 uczniów. 

W ramach programu udzielona została również pomoc w formie zasiłku celowego 

z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 15 świadczeniobiorców (28 osób 

w rodzinach) o niskich dochodach oraz udzielono pomoc dla 1 osoby w formie posiłku 

wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.  

Gmina  Opatowiec za pośrednictwem Ośrodka ze środków własnych finansowała   pobyt 

w domach pomocy społecznej dla 6 mieszkańców Gminy. Jednej  osobie bezdomnej 

z terenu Gminy udzielona została pomoc w formie schronienia. Osoba ta została skierowana 

i umieszczona w Schronisku dla osób bezdomnych.  

W ubiegłym roku Ośrodek objął usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania 4 osoby, 

które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagały pomocy innych osób.  

Pracą socjalną  objętych na terenie Gminy było 134 rodziny (261 osób w rodzinach). 



27 

 

Dodatek mieszkaniowy  został przyznany dla 3 rodzin, natomiast dodatek energetyczny dla 

2 rodzin. 

W 2021 Ośrodek realizował program „Wspieraj Seniora” którego celem było zapewnienie 

usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w stanie epidemii 

COVID 19  zdecydowali się na pozostanie w domu. Seniorzy mogli liczyć na pomoc Ośrodka 

w zakresie np. dostarczenia zakupów, leków, środków higieny osobistej, itp. 

Zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z powyższej pomocy przyjmowane były 

poprzez kontakt ze specjalną ogólnopolską infolinią lub bezpośrednio przez Ośrodek. 

W ramach programu przyjętych zostało 3 zgłoszenia . 

Od dnia 01.07.2021 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu  rozpoczął 

realizację projektu pn. „Utworzenie  Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klubu Seniora w Gminie 

Opatowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Opatowiec na realizacje projektu pozyskała dofinasowanie w kwocie 1 007 761,00 

zł. 

Łączna wartość projektu w całym okresie jego realizacji wyniesie 1 089 471,76 zł, w tym 

wkład własny Gminy w wysokości 81 710,76 zł  

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 35 

osób (20 kobiet i 15 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

w wieku senioralnym z obszarów wiejskich Gminy Opatowiec w okresie od 01.07.2021 do 

30.06.2023.  

Podstawowym zadaniem Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz 

kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także 

propagowanie modelu aktywnego i godnego życia w wieku senioralnym.  

Projekt zakłada  również usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami 

opiekuńczymi zostanie objętych min. 6 osób w całym okresie realizacji projektu. 

Klub Seniora powstał w nowo wyremontowanym budynku, po dawnej świetlicy wiejskiej 

(szkole) w Kocinie, który został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych. Na adaptację i remont pomieszczeń wydatkowano kwotę – 263 000,00 zł, 

natomiast na  wyposażenie Klubu,  kwotę -  65 840,00 zł 

W celu bezpłatnego przewozu Uczestników projektu do Klubu  zakupiono 9 – osobowego 

busa za kwotę - 148 830,00 zł.  

 W ramach projektu zatrudnieni zostali: 2 opiekunów do Klubu Seniora w wymiarze po ½ 

etatu, 1 kierowca  w wymiarze ¾ etatu oraz  1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania w wymiarze 1 etatu. 

W 2021 roku wsparcie w  Klubie Seniora otrzymało 27 osób, natomiast  usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkani zostały przyznane dla  3 osób .  

Łączny koszt realizacji projektu  w  2021 wyniósł 597 960,67 zł.  
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizował również  zadania wynikające 

z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,   

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy  o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, ustawy 

o Karcie  Dużej Rodziny.  

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również 

koszty obsługi zadania, w 2021 roku przeznaczona została kwota w wysokości  921 423,69 zł . 

Realizacja wymienionych  świadczeń przedstawiała się następująco: 

• zasiłki rodzinne wypłacane były na 109 dzieci,  

• dodatki do zasiłku rodzinnego: 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na 4 dzieci,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego wypłacono dla 1 matki,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci wypłacono na 

2 dzieci,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego wypłacono na 7 dzieci,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej wypłacono na  16 dzieci , 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła wypłacono na 13  dzieci,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której 

znajduje się szkoła wypłacono na 2 dzieci,  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na 16 

dzieci,  

• Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono  12 matkom,  

• Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 56 osób, 

• Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 12 osób,  

• Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 10 osób,  

• Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 11 osób,  

• Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 3 matek nie pobierających świadczeń z KRUS 

lub ZUS. 

• Świadczeniem  z funduszu alimentacyjnego objętych było 6 osób,  
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Ponadto, od świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych, którzy nie posiadali 

ubezpieczenia z innego tytułu oraz nie osiągnęli wymaganego ustawą okresu składkowego, 

odprowadzono do ZUS oraz KRUS składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 57 424,67 

zł. 

Odprowadzono została również od 22 osób pobierających świadczenia opiekuńcze składki 

na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 27 699,21 zł. 

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez MOPS był  program Rodzina 

500+. Środki pieniężne przeznaczone  na wypłatę  świadczenia wychowawczego oraz obsługę 

zadania 

w  2021 r. wyniosły 2 268 487,03 zł.  W ramach programu  świadczenie wychowawcze zostało 

przyznane dla 407 dzieci wychowujących się w 270 rodzinach zamieszkałych na terenie 

Gminy. 

Stypendia szkolne w 2021 roku w ramach pomocy materialnej dla uczniów, pochodzących 

z rodzin o niskich dochodach,  otrzymało 4 dzieci na łączna kwotę 4 960,00 zł.   

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Opatowic na lata 2019-2021 na wniosek pracowników 

socjalnych objęto pomocą 7 rodzin ( 13 dzieci w tych rodzinach)  z problemami opiekuńczo –

wychowawczymi z którymi pracował asystent rodziny. 

W ramach Ustawy Karta Dużej Rodziny, rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,  wydanych 

zostało 12 kart,  dla 6 rodziców i  dla 6 dzieci. 

Ośrodek wydał również dla 3 osób decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (2 decyzje przyznające, 1 decyzję odmowną).  

W 2021 roku kontynuowana była realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. W ramach podpisanych umów z Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu 

dystrybucji artykułów spożywczych, do Podprogramu 2020 zostało zakwalifikowanych 185 

osób,  a do Podprogramu 2021 zakwalifikowano 170 osób. 

W 2021 r. w ramach POPŻ 2014-2020  Podprogram 2020 mieszkańcom Gminy wydane 

zostały produkty żywnościowe o łącznej masie 8 047,5 kg żywności  o wartości 39 996,75 zł, 

natomiast dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2021 zaplanowana została na rok 

2022. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizował  również zadanie w formie 

wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, którzy ubiegali się o dofinansowanie 

w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program „ Czyste Powietrze” zakłada wspieranie 

działań ograniczających wytwarzanie zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i dla 

zdrowia człowieka. W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu na potrzeby 

Programu, wydał 29 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

W 2021 r. MOPS był  realizatorem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2021. Program ten ma na celu  zapewnienie usług asystencji osobistej dla  osób ze 
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znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, m. in. poprzez pomoc 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program 

finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Opatowiec otrzymała 

dofinansowanie stanowiące 100% kosztów realizacji zadania. W ramach Programu wsparcie 

otrzymało  8 dorosłych osób niepełnosprawnych. Zatrudniliśmy 7 osób na stanowisko asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 114 378,79 

zł. 

Ośrodek zapewniał obsługę organizacyjną – techniczną dla  Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Opatowiec. Objęto wsparciem 9 rodzin w ramach procedury „ Niebieskiej Karty”. 

Ogółem w 2021 roku wydatki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 

świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, świadczenia 

wychowawcze, pomoc materialną uczniom, wsparcie asystenta rodziny, realizację projektu pn. 

„Utworzenie  Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klubu Seniora w Gminie Opatowiec”  oraz 

utrzymanie Ośrodka wyniosły łącznie  4.586.453,25 zł .  Wydatki na realizację programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  wyniosły 114.378,79 zł. 

Corocznie w miesiącu kwietniu przedstawiana jest Radzie Miejskiej ocena zasobów pomocy 

społecznej, która pozwala zobrazować potrzeby wsparcia socjalnego jakie realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu. 

 

4.3. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Opatowcu wchodzi w skład Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec. 

Działa on na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. 2021 poz. 709 t. j.) i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej jako zadania 

zlecone prze Wojewodę świętokrzyskiego. Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania 

wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, 

Kodeksu cywilnego, zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane 

z przetwarzaniem danych osobowych w Rejestrze Stanu Cywilnego. W roku 2021 w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Opatowcu: 

1. sporządzono 43 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja 

bieżąca jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego); 

2. wydano 329 odpisów aktów stanu cywilnego; 

3. wydano łącznie 9 zaświadczeń (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 

powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa); 

4. zarejestrowano 33 wzmianek do aktów stanu cywilnego; 

5. zarejestrowano 121 przypisków do aktów stanu cywilnego; 
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6. przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 618 aktów stanu 

cywilnego; 

7. przygotowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (wręczenie złotych  medali 

Prezydenta RP 6 parom jubilatów); 

8. Jubileusz 100. urodzin mieszkanki Senisławic (marzec 2021 r.). 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie obowiązków realizował również zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu dowodów osobistych. Zadania realizowane 

są na podstawie Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

W okresie od 01.05.2021 – 31.12.2021 r. z zakresu spraw związanych z dowodami 

osobistymi: 

1. wydano 109 dowodów osobistych; 

2. unieważniono w systemie 142 dowodów osobistych z powodu: 

- zgonu, 

- utraty, 

- uszkodzenia, 

- upływu terminu ważności, 

-wymiany bez warstwy elektronicznej. 

5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom 

Na terenie Gminy Opatowiec działają następujące komórki zajmujące się profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

1. Obowiązujące akty prawne w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień: 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 050 ze 

zm.); 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 

roku, poz. 1249); 

• Strategia antynarkotykowa UE na lata 2021-2025; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021, poz. 642). 
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2. Obowiązujące uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień: 

• Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok na terenie Gminy Opatowiec, 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Opatowiec na lata 2021-2025, 

3. Obowiązujące strategie: 

• Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Opatowiec na lata 2016 – 

2022; 

• Strategia rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024. 

4. Realizatorzy zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu; 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• Placówki oświatowe samorządowe; 

• asystenci rodziny. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu celem realizacji 

powyższych programów i strategii współpracowała również z następującymi instytucjami: 

• Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu gminy; 

• Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu; 

• organizacje pozarządowe; 

• Policja; 

• Koła Gospodyń Wiejskich 

• Uczniowski Klub Sportowy w Opatowcu 

• Sołectwa. 

Rodziny dotknięte problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie korzystały 

w 2021 roku z następujących form pomocy i wsparcia: 

1) Punkt Konsultacyjny ds. problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie, 

udzielono porad: 

• 191 porad osobom z problemem uzależnienia alkoholu w tym: 

• 160 porad wobec osób uzależnionych (44 porad wobec osób stosujących przemoc                                    

w rodzinie / 0 porad wobec osób doznających przemocy w rodzinie), 

• 31 porad wobec osób współuzależnionych (0 porad wobec osób stosujących przemoc                                    

w rodzinie / 12 porad wobec osób doznających przemocy w rodzinie). 
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2) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie – sporządzono 

8 „Niebieskich kart” 

3) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrzono 

wnioski wobec 17 osób z problemem uzależnienia od alkoholu, 2 osoby skierowano na 

leczenie do punktu konsultacyjnego, sporządzono 1 wniosek o przymusowe leczenie. 

6. Bezpieczeństwo publiczne – OSP 

Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec w 2021 r. funkcjonowało 11 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych (OSP Charbinowice, OSP Chwalibogowice, OSP Kamienna, OSP Kocina, 

OSP Ksany, OSP Opatowiec, OSP Rogów, OSP Senisławice, OSP Krzczonów, OSP 

Mistrzowice, OSP Rzemienowice). Jednostki te były finansowane przez Gminę Opatowiec, na 

podstawie art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 869 ) w zakresie ich utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia 

i zapewnienia ich gotowości bojowej. 

Wszystkie jednostki OSP funkcjonowały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz.2261) i od roku 2001 zgodnie 

z obowiązującymi przepisami zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

w związku z czym posiadają osobowość prawną. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego włączono dwie jednostki (OSP Kocina i OSP Opatowiec).  

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Opatowiec są wyposażone 

w sprzęt zgodnie z typem danej jednostki. W zależności od rodzaju wyposażenia każda 

jednostka została zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii Jednostek Operacyjno-

Technicznych. 6 jednostek posiada samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 5 jednostek tylko 

motopompę. Ogółem w gminie mamy 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 13 motopomp 

o wydajności 800 l/min. oraz 8 pomp szlamowych, 2 zestawów narzędzi hydraulicznych, 

6 agregatów prądotwórczych, 8 pilarek do drewna, 1 przecinarkę do betonu i stali i 2 łodzie 

z silnikiem spalinowym. W jedenastu  jednostkach OSP w 2021 r. działało 239 strażaków 

(w tym: 213 mężczyzn, 8 kobiet, 15 członków wspierających i 3 honorowych), z tego 

uprawnienia ratowników OSP posiadało 38 osób, w tym 16 osoby posiadały uprawnienia 

kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Wszystkie OSP posiadają remizy oraz syreny 

alarmowe, w Opatowcu i Kocinie zamontowano SMS-owy system alarmowania. Budynki 

wymagające remontów, są systematycznie odnawiane i konserwowane. W 2021 r. stan 

zatrudnienia wyglądał następująco: w OSP Opatowiec zatrudniono 1 pracownika na umowę 

zlecenie, w OSP Kocina 1 pracownika na umowę zlecenie, w Ksanach 1 pracownika na umowę 

zlecenie. Ma to na celu bieżące utrzymanie sprzętu i pojazdów oraz jednostki operacyjno-

technicznej w gotowości do zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych.  

Ratownicy w OSP posiadają aktualne badania lekarskie, stosowne przeszkolenia, a kierowcy 

odpowiednie kategorie prawa jazdy do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Wszystkie 

pojazdy w OSP mają aktualne badania techniczne i są ubezpieczone od nieszczęśliwych 

wypadków. 
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W 2021 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatowiec interweniowały 56 razy 

( 6 pożarów, 49 miejscowych zagrożeń, fałszywe alarmy 1): 

• OSP Opatowiec - 38 razy; 

• OSP Kocina – 17 razy; 

• OSP Ksany – 3 razy; 

• OSP Charbinowice – 3 razy; 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Opatowiec wydano w 2021 roku 

kwotę  93 049,18 zł. Wydatki te zrealizowano na: 

• poprawę wyposażenia osobistego strażaków, 

• zakupy nowego wyposażenia bojowego, 

• bieżące naprawy i konserwacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych, 

• poprawę wyszkolenia ratowników, 

• działania operacyjne jednostek operacyjno-technicznych, 

• utrzymanie konserwatorów sprzętu ppoż., 

• badania lekarskie kierowców i ratowników, 

W 2021r. udało się pozyskać dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Opatowca, 

Chwalibogowic i Ksan środki finansowe na zakup pompy pływającej, piły do cięcia drewna,  

pompy szlamowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7. Sport w Gminie Opatowiec  

Na terenie gminy Opatowiec nie funkcjonowały zawodowe drużyny sportowe. Ośrodkami 

skupiającymi działania sportowe były szkoły z terenu gminy. W szkole podstawowej 

w Opatowcu działa Uczniowski Klub Sportowy. 

Na terenie gminy działały również amatorskie drużyny piłkarskie biorące udział 

w Powiatowej Lidze Futsalu.  

Ważniejszym wydarzeniem sportowym na terenie gminy były Turnieje o Puchar Burmistrza 

w Piłce Nożnej, w którym brały udział drużyny z terenu gminy. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

i inicjatywy lokalne 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu w sprawie: Programu współpracy Gminy 

Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
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2021 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

W 2021 roku nie przeprowadzano otwartych konkursów ofert na realizację zadań zawartych 

w ustawie.  

- organizacjom i stowarzyszeniom udostępnione były pomieszczenia na prowadzenie 

działalności statutowej w budynkach należących do Gminy Opatowiec;  

- informowano na bieżąco o szkoleniach, oraz możliwościach pozyskania środków na 

bieżącą działalność organizacji pozarządowych ze źródeł spoza budżetu Gminy;  

- organizacje i stowarzyszenia czynnie włączyły się w przygotowanie i organizację imprez, 

których ilość była ograniczona ze względu na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego; 

- Imprezy zaktywizowały Koła Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy, oraz 

Ochotnicze Straże Pożarne, które to czynnie włączyły się w każdą patriotyczną uroczystość 

odbywającą się w 2021r. na terenie Gminy Opatowiec; 

- Gmina Opatowiec jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły 

Ponidzia”, na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2021 rok, jest również 

członkiem Stowarzyszenia "Szlak Jagielloński" na rzecz którego przekazała składki 

członkowskie za 2021 rok; 

- Znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, która weszła w życie 12 marca 2010 r. wprowadziła w życie nowe 

upoważnienia do wydawania uchwał przez samorządy terytorialne. W myśl art. 5a ust. 1 

podjęta została uchwała Nr XXX/134/2020 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 12 listopada 

2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami 

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

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;  

- Gmina Opatowiec nie wydzieliła środków finansowych przeznaczonych w roku 

budżetowym 2021 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione, wydatki ponoszone na realizację 

programu realizowane były ze środków bieżących; 

9. Ochrona środowiska, infrastruktura drogowa, 

miejsca pamięci narodowej 

W Gminie Opatowiec w 2021 roku realizowane były następujące programy związane 

z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochrony środowiska: 

9.1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2021 roku przyjęty Uchwałą Nr 

XXXV/157/2021 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 23 marca 2021. 

1) Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
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2) Zadania priorytetowe Programu to: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

• opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

• odławianie bezdomnych zwierząt; 

• obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt; 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

• usypianie ślepych miotów; 

• zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

3) Współpracowano z następującymi instytucjami: 

• Schronisko dla zwierząt prowadzone przez Stefana Czecha, Marię Czech ul. P.por 

Sokoła 58/1, 28-530 Skalbmierz, działające na podstawie umowy zawartej z Gminą 

Opatowiec na wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do 

schroniska; 

• Gospodarstwo rolne Wojciecha Dzięcioła, 28-520 Opatowiec współpracujące z Gminą 

Opatowiec na podstawie zawartego porozumienia; 

• Lekarz weterynarii Stefan Czech, ul. P.por Sokoła 58/1, 28-530 Skalbmierz 

współpracujący z Gminą Opatowiec na podstawie zawartej umowy; 

• Organizacje pozarządowe których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

współpracujące z Gminą Opatowiec. 

W 2021 r. na terenie Gminy Opatowiec wyłapano 7 psów. 

9.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan ma na celu realizację działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

z terenu gminy, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji 

zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz rozwój 

gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy Opatowiec 

w planowanym okresie do 2023 r. 

W ramach programu sporządzono „bazową inwentaryzację emisji, która stanowiła warunek 

wstępny dla opracowania PGN, gdyż dostarczyła informacji na temat źródeł emisji CO2 

występujących na terenie gminy Opatowiec. Realizacja zaplanowanych do 2023 r., inwestycji 

i przedsięwzięć umożliwi osiągnięcie założonych celów PGN. Stopień realizacji celów 

określany będzie na podstawie zmian wskaźników określonych w monitoringu PGN. 

Prowadzenie monitoringu pozwoli ustalić, czy zaplanowane działania doprowadziły 
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do wystarczającej redukcji emisji CO2, czy też konieczne jest podjęcie kolejnych 

przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych. 

W ramach realizacji PGN gmina Opatowiec w 2021 r. otrzymała dofinansowanie na: 

• Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów na długości 160 

mb. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród na długości 400 mb. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów na długości 225 mb. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Senisławice na długości 365 mb. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna na długości 330 mb. 

• Wymiana pieca c.o. w budynku Klubu Seniora w Kocinie. 

• Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów. 

• Remont nawierzchni asfaltowych o pow. 3785 m2 w ramach rewitalizacji Opatowca 

wraz z remontem chodników o pow. 1076 m2. 

9.3. Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków 

Na terenie Gminy Opatowiec wybudowanych jest 223 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Ostatnie oczyszczalnie powstały w okresie 2017-2018 r. z udziałem środków budżetu 

gminy w ilości 26 szt. 

9.4. Kanalizacja Sanitarna 

Na terenie Gminy Opatowiec w miejscowości Krzczonów jest 71 budynków mieszkalnych 

podłączonych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 

6, 39 km.  

9.5. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Opatowiec wchodzi w skład związku Międzygminnego „Nida 2000” z siedzibą 

w Starym Korczynie, który zaopatruje mieszkańców z terenu Gminy Opatowiec w wodę.  

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 81,51 km. Podłączonych 

do sieci jest 1149 budynków mieszkalnych. 

9.6. Segregacja odpadów komunalnych 

W 2021 roku na terenie Gminy odebrano od właścicieli nieruchomości następujące odpady 

komunalne: 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 53,83 

16 01 03 Zużyte opony 13,66 

16 02 13 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

(inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12) 
3,10 
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16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 
5,54 

20 01 01 Papier i tektura 0,54 

20 01 02 Szkło 31,70 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zwierające 

niebezpieczne składniki 

1,68 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,30 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 12,38 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 367,50 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 58,54 

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu  Gminy Opatowiec wynosi 548,77 Mg.  

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła – 47,21 %.  

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 98,42 %.  

Liczba przydomowych oczyszczalni w gminie -223. 

9.7. Azbest 

W 2021 roku nie realizowano zadania związanego z usuwaniem 

i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Opatowiec. Pomimo 

złożenia wniosku aplikacyjnego nie udało się pozyskać dofinansowania z WFOŚiGW 

w Kielcach. 

 

Wyroby zawierające azbest usunięte w 2021 roku 

 
Demontaż, transport  

 i unieszkodliwianie 

Transport i 

unieszkodliwienie 

Masa (Mg) 0 0 

Liczba właścicieli 

nieruchomości 
0 0 

Łączna kwota brutto (zł) 0 0 
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9.8. Infrastruktura drogowa, planowanie przestrzenne 

1) Infrastruktura drogowa 

Na terenie Gminy Opatowiec infrastruktura obejmuje 81,334 km dróg gminnych. Stan 

techniczny większości dróg należy uznać za niewystarczający i kwalifikujący je do wykonanie 

modernizacji bądź przebudowy w najbliższym czasie. W najlepszym stanie technicznym 

są drogi i ulice, których remont był przeprowadzony w ostatnim czasie. W 2021 r.  

zmodernizowano drogi wewnętrzne tj.: 

• Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów, dz. nr 393 od km 

0+000 do km 0+160 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród dz. nr 199, Rogów dz. nr 555 

od km 0+000 do km 0+400", nawalny deszcz w 2021r. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów dz. nr 91 od km 0+000 do km 

0+225 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Senisławice dz. nr 348 od km 0+000 do 

km 0+365", nawalny deszcz w 2021r. 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna dz. nr 225 od km 0+000 do km 

0+330", nawalny deszcz w 2021 r. 

W większości przypadków drogi gminne mają nawierzchnię asfaltową i wzmocnione 

są żużlem lub żwirem lub drogi o nawierzchni tłuczniowej źle wyprofilowane bez rowów 

odwadniających, w wyniku czego podczas wiosennych i jesiennych deszczy następuje 

pogorszenie stanu i dodatkowe nakłady na utrzymanie dróg. W roku 2021 na zakup materiału 

oraz prace przy w/w drogach zostały poniesione wydatki w wysokości około 849 014,43 zł 

zarówno z budżetu Gminy Opatowiec, jak i środków z budżetu państwa oraz Urzędu 

Marszałkowskiego. W większości brak dokumentacji uniemożliwia stwierdzenie 

o prawidłowym przebiegu dróg w terenie oraz prawidłowym ich usytuowaniu w granicach 

działki, po której powinna przebiegać. Dotyczy to głównie dróg o nawierzchni nieutwardzonej. 

W związku z coraz większymi wymiarami sprzętu rolniczego oraz interwencjami mieszkańców 

należałoby rozważyć przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich działek 

drogowych stanowiących własność Gminy Opatowiec, a których przebieg wzbudza 

zastrzeżenia.  

2) Decyzje o warunkach zabudowy 

W roku 2021 wydanych zostało łącznie 12 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy 

oraz 7 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W/w decyzje dotyczyły przede 

wszystkim rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej poprzez 

rozbudowę istniejących gospodarstw rolnych. tj. 7 decyzji, usługowej – 1 decyzja, pozostałe – 

4 decyzje. Łączna powierzchnia działek dla których zostały wydane decyzje o warunkach 

zabudowy wyniosła 6,79 ha, a dla lokalizacji inwestycji celu publicznego – 21,07 ha. 
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3) Plany, studium , programy 

Na terenie Gminy Opatowiec występują 2 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące swoim obszarem 30 ha. Obejmują one tereny położone  

w Opatowcu oraz tereny w Rogowie wokół stacji paliw. 

4) Miejsca pamięci narodowej 

Gmina ma powierzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego prowadzenie spraw związanych 

z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie naszej gminy. 

W roku 2021 nie zostały wykonane czynności mające na celu utrzymanie grobów i cmentarzy 

wojennych. 

Gmina Opatowiec posiada Gminną Ewidencję Zabytków przyjętą Zarządzeniem Wójta 

Gminy Opatowiec z  9 listopada 2017 roku w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków.  

10. Inwestycje w Gminie Opatowiec 

10.1. Przebudowy, remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie Gminy 

Opatowiec. 

W 2021 roku została wykonana przebudowa drogi w miejscowości  Rogów. Firma 

"KWARC" Bartłomieja Głuchowskiego z Mikułowic wykonała nową nawierzchnię asfaltową 

wraz z poboczami na odcinku o długości 160 mb., na drodze w Rogowie. Wartość zadania 

wyniosła blisko 66 tys. zł. Dotacja w części pokryła koszt inwestycji i pochodziła z Urzędu 

Marszałkowskiego. Prace polegały na wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego oraz 

położenie nawierzchni asfaltowej. W powyższym remoncie drogi wykonano następujące prace: 

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

nawierzchni, mechaniczne ścięcie poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu, umocnienie poboczy.  

Firma "KWARC" Bartłomieja Głuchowskiego z Mikułowic wykonała również nowe 

nawierzchnie wraz z poboczami na odcinku o długości 625 mb., na drogach w miejscowościach 

Rogów, Wyszogród i Kęsów. Prace polegały na wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego 

oraz położenie nawierzchni asfaltowej. W powyższych remontach dróg wykonano następujące 

prace: roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

nawierzchni, mechaniczne ścięcie poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu, umocnienie poboczy. 

Firma DYLMEX-INWESTYCJE ze Staszowa wykonała nowe nawierzchnie wraz 

z poboczami na odcinku o długości 695 mb., na drogach w miejscowościach Kamienna 

i Senisławice. Prace polegały na wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie 

nawierzchni asfaltowej. W powyższym remoncie dróg wykonano następujące prace: roboty 

pomiarowe przy robotach ziemnych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni, 

mechaniczne ścięcie poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie 

warstwy ścieralnej asfaltu, umocnienie poboczy. 
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10.2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma PP-BUD Patryka Parlaka 

z Sępichowa wykonała w/w prace za kwotę  92 800,00 zł.  W ramach zadania znalazło się 

wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem budynku, częściowa wymiana okien i drzwi, 

montaż daszku oraz ułożenie nowej posadzki na schodach wejściowych. Wokół budynku 

została również wykonana opaska z kostki brukowej. Dla zachowania bezpieczeństwa budynek 

wyposażony został w nową instalację odgromową. Gmina Opatowiec, pokryła wydatki na ten 

cel ze środków własnych. Terminem realizacji zadania był koniec listopada 2021 roku. 

 

10.3. Remont lokalu mieszkalnego Krzczonów, gmina Opatowiec 

W ramach tego zadania zaplanowano prace polegające na odmalowaniu lokalu 

mieszkalnego, wykonaniu nowych podłóg panelowych, wymianie stolarki drzwiowej 

i częściowo okiennej. Wymieniono również instalację elektryczną, instalację wodno-

kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Mieszkanie zostało umeblowane, wyposażone 

w sprzęt AGD i RTV oraz niezbędne przedmioty codziennego użytku. Koszt robót oraz 

wyposażenia to ponad 201 tys, zł. Gmina Opatowiec, pozyskała środki z budżetu państwa. 

Terminem realizacji zadania był początek września 2021 roku. Prace budowlane wykonała 

firma Pana Krzysztofa Parlaka z Sępichowa, natomiast wyposażenie lokalu dostarczyła 

i zamontowała firma ENCORE TECH z Kielc. W/w zadanie zostało zrealizowane w ramach 

działań związanych z zapewnieniem warunków mieszkaniowych dla polskiej rodziny 

repatriantów z Kazachstanu. 

10.4. Rewitalizacja miejscowości Opatowiec 

Prace przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania objęły  przebudowę drogi 

wewnętrznej wraz ze schodami (od ul. 3-go Maja do ul. Tarnowskiej), budowę ścieżki 

rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły, odnowienie placu przy przeprawie promowej, 

a na działce przy Urzędzie Miasta i Gminy utworzenie kolejnych miejsc postojowych oraz 

wykonanie siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego na ujście Dunajca do Wisły. Odnowiono 

także postument pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wymieniono sieci wodociągowe 

na rynku w Opatowcu, przebudowano wiatę przystankowej oraz wybudowano „mini-bazarek”, 

wykonano nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodniki na Rynku i uliczkach 

przylegających – ul. Garncarskiej, ul. Kościelnej i ul. Targowej, a także przebudowano 

oświetlenie uliczne w Rynku. Całość prac razem z robotami dodatkowymi wyniosła ponad 

2 mln 300 tys. zł.  

10.5. Wykonanie posadzki w sali Świetlicy w Charbinowicach 

Nową posadzkę w Sali świetlicy w Charbinowicach, wykonała firma Pana Patryka Parlaka 

z Sępichowa. Koszt robót to 15 tys. zł. Pracę zostały zakończone pod koniec czerwca 2021 

roku. 
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10.6. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego Rynku w Opatowcu 

Monitoring na rynku w Opatowcu wykonała pod koniec maja 2021 roku firma AKTEC 

Adriana Szumilasa. Koszt prac to blisko 19 tys. zł. 

10.7. Wykonanie instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu 

Monitoring na budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu wykonała pod koniec kwietnia 

2021 roku firma AKTEC Adriana Szumilasa. Koszt prac to blisko 15 tys. zł. 

10.8. Zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej. 

Prace polegające na robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych, brukarskich, budowie 

chodnika, dostawie i montażu postumentu granitowego oraz słupów ogrodzeniowych wraz 

z łańcuchem żeliwnym wykonała firma Krzysztofa Parlaka z Sępichowa. Koszt prac wyniósł 

ponad 23 tys. zł. Roboty zostały zakończone pod koniec kwietnia 2021 roku. 

10.9. Utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej obok Szkoły Podstawowej 

w Opatowcu 

W ramach zadania zrealizowano następujące prace: przygotowanie terenu, wykonanie 

bezpiecznej nawierzchni, dostarczenie i zamontowanie elementów placu zabaw, m.in.: 

piaskownicy, huśtawki, zjeżdżalni oraz urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej 

architektury. Inwestycję realizowała firma Usługi Remontowo – Budowlane Pana Krzysztofa 

Parlaka z Sępichowa. Wartość inwestycji to 185 tys. zł. Prace zakończono pod koniec kwietnia 

2021 roku. 

10.10. Utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej przy 

Szkole Podstawowej w Opatowcu 

Prace objęły swym zakresem wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni 

z  kostki brukowej. Dodatkowo zamontowano szlaban przy wjeździe na plac szkolny, studnie 

chłonną oraz chodnik do boiska szkolnego Całość kosztów wyniosła blisko 260 tys. zł. Prace 

wykonała firma Marcina Piotrowskiego z Badrzychowic. Zadanie ukończono w kwietniu 2021 

roku. 

10.11. Nowe ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Opatowcu 

Przeszło pięćdziesiąt mb. ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej, z montażem 

słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i furtki wykonała firma Tomasza Walaska 

z  Grotnik Dużych. Koszt prac wyniósł 15 tys. zł. Zadanie zakończono w kwietniu 2021 roku. 

10.12. Budowa oczyszczalni ścieków w Krzczonowie. 

Firma EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania z Warszawy wykonała zadanie pod 

nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec, 

w systemie zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu 

budowlanego, demontaż istniejącej oczyszczalni oraz montaż nowej oczyszczalni ścieków. 

Łączna wartość całego zadania wyniosła ok.1 mln złotych. Zadanie zostało ukończone pod 

koniec listopada 2021 roku. 
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10.13. Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klub Seniora w Gminie Opatowiec 

Przeprowadzone zostały prace remontowo-adaptacyjne w budynku przeznaczonym na klub 

Seniora oraz zakupiono wyposażenie do placówki (m.in. sprzęt kuchenny, sportowy 

i komputerowy). Klub w Kocinie jest czynny codziennie w dni robocze. W ramach projektu 

został zakupiony samochód do transportu osób uczestniczących w zajęciach. Prace budowlane 

opiewały na kwotę  blisko 375 tys. zł i zostały ukończone we wrześniu 2021 roku. Wykonawcą 

robót była firma Pana Krzysztofa Parlaka z Sępichowa. Wyposażenie klubu Seniora zakupiono 

za kwotę ponad 50 tys. zł. Dostawcą wyposażenia była firma ENCORE TECH z Kielc. 

Wartość zakupionego samochodu to blisko 149 tys. zł.  

10.14. Nowa wiata przystankowa w Kęsowie 

W Krzczonowie zamontowano nowa wiatę przystankową w miejscowości Krzczonów. 

Koszt nowej wiaty wyniósł ponad 6 tys. zł. Prace zostały zakończone w kwietniu 2021 roku. 

Wykonawcą prac była firma Tomasza Walaska z Grotnik Dużych. 

10.15. Prace remontowe przy świetlicy w Kocinie. 

Przed budynkiem świetlicy w Kocinie wykonano m.in. taras z kostki brukowej, drewnianą 

balustradę, umocniono przyległą skarpę ażurami betonowymi i ułożono kostkę brukową na 

miejscu parkingowym. Prace wykonała firma Tomasza Walaska z Grotnik Dużych, 

a sfinansowane zostały z budżetu gminy i wyniosły blisko 25 tysięcy złotych. 

10.16. Miejsca postojowe w Kocinie 

W sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Kocinie, przy drodze wewnętrznej powstał 

parking. W ramach zrealizowanych prac wykonano korytowanie, zamontowano krawężniki 

drogowe, wykonano podbudowę z kruszywa, którą utwardzono przez zawalcowanie. 

Nowe miejsca postojowe na długości 30 mb, szerokości 4,5 mb. wykonała firma Tomasza 

Walaska z Grotnik Dużych, za kwotę 12 tysięcy brutto. 

 

10.17. Zakup nowych pojemników na odpady komunalne o poj. 120 l. 

Zakup 900 szt. pojemników na odpady komunalne o poj. 120 l celem rozdysponowania 

wśród mieszkańców gminy. Wykonawcą zadania była firma Europlast 

Kunststoffbehälterindustrie GmbH z Austrii za kwotę blisko 70 tys. zł. 

11. Mienie Gminne 

Mieniem  komunalnym  zgodnie  z  art.  43  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 

o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
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11.1. Grunty. 

W skład majątku Gminy Opatowiec wchodzą grunty zabudowane i niezabudowane, które 

zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 132,1473ha. 

Nieznaczna część gruntów stanowiących własność obciążona została prawem użytkowania 

wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich. Skutkuje 

to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie 

ograniczają się one do pobierania opłat. 

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Opatowiec, pogrupowanych 

wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów 

Lp

. 

Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących 

własności 

Gminy Opatowiec 

Powierzchnia gruntów w ha 

I Użytki rolne (w tym grunty orne, łąki i pastwiska) 26,0462 

1 
Grunty zabudowane wykorzystywane na cele 

publiczne 
2,0596 

2 Rowy melioracyjne 0,0100 

3 Lasy 6,9462 

4 Tereny zadrzewione 2,1087 

5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,4513 

6 Grunty pod wodami 0,7900 

7 Drogi 91,2356 

8 Nieużytki 1,7700 

 Razem powierzchnia gruntów [ ha ] 132,0617 

 

Stanowiący majątek Gminy Opatowiec areał gruntów ogólnie uległ zwiększeniu poprzez 

zakup działek: 

• dz. nr 101 w Opatowiec o pow. 0,0456ha 

Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 41,60m2 (Opatowiec) a w użytkowaniu 

wieczystym 1,0787ha (Opatowiec, Kocina, Krzczonów). 

Gospodarując swoim mieniem Gmina Opatowiec udostępniła grunty innym podmiotom 

w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają 

charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając 

w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy 

i wieczystego użytkowania. 

Aktualnie wydzierżawianych jest 1,9450 ha gruntów rolnych na rzecz innych podmiotów. 

Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane 

zawiera poniższa tabela. 
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Grunty komunalne w dzierżawie 

Funkcja Powierzchnia w ha Struktura % 

   

grunty orne 1,9450 100% 

   

 

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, 

które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania 

korzyści z pobieranych opłat. 

11.2. Drogi. 

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na 

terenie Gminy Opatowiec. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek 

klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzą rowy oraz rezerwy na 

poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków. 

Łączna długość dróg istniejących na terenie gminy wynosi 81,334 km, co stanowi 254722 

m2 . Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gmina Opatowiec. 

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych: 

1) twarda ulepszona: 

a) bitumiczna – 51,368 km, co stanowi  169518 m 2, 

 

2) twarda nieulepszona: 

a) wzmocnione tłuczniem –19,610 km, co stanowi  51030 m 2, 

b) gruntowa – 10,356 km, co stanowi 34174 m 2, w tym: 

c) naturalna ( z gruntu rodzimego ) – 10,356 km, co stanowi 34174 m 2, 

 

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje: 

a) chodniki o powierzchni 3980 m 2, 

b) obiekty mostowe w osi drogi – 0 

11.3. Budynki w zasobach gminy Opatowiec 

Gmina Opatowiec posiada w swoich zasobach następujące budynki: 

❖ Remizy OSP w tym wraz ze świetlicami w miejscowościach: 

• CHARBINOWICE 

• CHWALIBOGOWICE 

• KAMIENNA 

• KOCINA 
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• KRZCZONÓW 

• KSANY 

• MISTRZOWICE 

• OPATOWIEC 

• ROGÓW 

• RZEMIENOWICE 

• SENISŁAWICE 

❖ Świetlice wiejskie w miejscowościach : 

• KĘSÓW 

• KOBIELA 

• KOCINA (budynek 1) 

• KOCINA (budynek 2) 

• URZUTY 

 

❖ Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe: 

 

L.

p. 
Nr księgi 

Nr 

działki 
Adres Uwagi 

Własność 

Gminy 

1 KI1I/00027731/2 122 

 

ul. Gancarska 2, 28-520 

Opatowiec 

 

Mieszkalno-Użytkowy 

(Ośrodek Zdrowia 

Opatowiec) 

1/1 

2 KW28386 610 

 

Krzczonów 43b, 28-

520 Opatowiec 

 

Użytkowy w budynku 

Remizy OSP 

1/1 

3 KW37644 135 Kocina 
Użytkowy w budynku 

świetlicy wiejskiej  
1/1 

4 KW7330 600/1 

 

Krzczonów 56/1, 28-

520 Opatowiec 

Mieszkalno –Użytkowy 

(Ośrodek 

Zdrowia Krzczonów) 

1/1 

5 KW32026 150/2 
Mistrzowice 31, 28-520 

Opatowiec 

Mieszkalny (była Szkoła 

Podstawowa) 
1/1 

6 KI1I/ 101 
ul. Rynek 4 

28-520 Opatowiec 

Budynek użytkowo-

mieszkalny obok Urzędu 

Miasta i Gminy 

1/1 
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Zakończenie 

Działania opisane w Raporcie wpisują się w cele strategiczne i operacyjne określone 

w Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024, przyjętej Uchwałą Rady Gminy 

Opatowiec Nr XVI/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Dalsze działania i inwestycje będą 

realizowane w latach następnych, celem rozwoju gminy Opatowiec oraz poprawy warunków 

życia jej mieszkańców. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec 

/-/ 

Sławomir Kowalczyk 


