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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 2020r., poz. 713). 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 2019 roku. Raport obejmuje realizację
polityk, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu.
Burmistrz wykonywał swoje zadania w ramach kadencji 2018-2023 od 1 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019r.
W 2019 roku Rada Miejska w Opatowcu podjęła 65 uchwał na 15 Sesjach Rady Miejskiej.
Dwadzieścia trzy uchwały podlegały 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 2019 roku 221 zarządzeń. Były to zarządzenia od nr 1/2019 do nr
221/2019. 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).
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Gminę Opatowiec na dzień 31.12.2019 roku ogółem zamieszkiwało 3417 osób,
w tym mieszkańców stałych 3342, czasowych 75. W podziale na płeć: ilość kobiet 1718, ilość mężczyzn - 1699. Osoby pełnoletnie - 2911.
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
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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.
1.2. Na koniec 2019 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
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2. Finanse Gminy
1) Budżet Gminy Opatowiec na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy

Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Opatowiec na 2019 rok.
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2019-2033

została przyjęta

uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2018 roku, aktualizowanej
uchwałami Rady Miejskiej, wydłużonej do roku 2037.

Polityka finansowa Gminy Opatowiec realizowana jest w oparciu o uchwałę
budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, 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.
Wykonanie budżetu Gminy Opatowiec w 2019 roku przedstawia się następująco:
I. Dochody
III. Przychody
Ogółem (I + III)

15 935 603,82

II. Wydatki

1 198 983,35

IV. Rozchody
Ogółem (II + IV)

17 134 587,17

15 750 984,00
60 000,00
15 810 984,00

2.1. Dochody

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

DOCHODY w tym

18 565 882,74

15 935 603,82

dochody bieżące

14 664 646,23

13 625 191,69

3 901 236,51

2 310 412,13

dochody majątkowe

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
27,94% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednie
z budżetu państwa stanowiły 72,06% dochodów ogółem.
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Wykonanie
Lp. Rodzaj dochodów

Wykonanie
planu w %

A

DOCHODY WŁASNE

Udział w
dochodach
ogółem w %

3 221 143,23

82,82

20,21

1 769 463,21

87,41

11,10

99 092,41

66,06

0,62

118 172,76

53,44

0,74

278 374,28

92,79

1,75

66 539,66

95,06

0,42

889 500,91

79,16

5,58

1 230 623,98

100,32

7,72

1 228 130,00

100,94

7,71

2 493,98

24,94

0,02

Podatki i opłaty lokalne ( podatek od
I

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
podatek od środków transportowych,
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (karta
podatkowa, podatek od spadków i darowizn,

II

podatek od czynności cywilnoprawnych)

III Dochody z mienia ( przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności,
sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku,
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd)
IV

Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów

V

alkoholowych

VI Pozostałe dochody i opłaty
Udziały w podatkach stanowiących dochód
B

budżetu państwa

I

Podatek dochodowy od osób fizycznych

II

Podatek dochodowy od osób prawnych

C

Subwencje z budżetu państwa

4 961 332,00

100,00

31,13

D

Dotacje celowe

6 522 504,61

76,84

40,93
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E

Środki krajowe

F

0,00

0,00

0,00

Środki europejski

2 184 007,55

73,07

13,71

Ogółem dochody

15 935 603,82

85,83

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.
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Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Opatowiec w 2019 roku wg klasyfikacji
budżetowej przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów własnych
Dział

756

Rozdział Paragraf

75621

0010

Plan (zł)

Nazwa
Wpływy z podatku
dochodowego od osób

Wykonanie (zł)

Dynamika
(%)

1 216 657,00

1 228 130,00

100,94

1 216 657,00

1 228 130,00

100,94

10 000,00

2 493,98

24,94

10 000,00

2 493,98

24,94

615 000,00

518 683,33

84,34

180 000,00

172 912,36

96,06

795 000,00

691 595,69

86,99

89 000,00

78 848,40

88,59

978 000,00

855 190,35

87,44

1 067 000,00

934 038,75

87,54

10 358,00

9 043,00

87,30

8 000,00

5 506,19

68,83

18 358,00

14 549,19

79,25

fizycznych

756

75621

0020

Wpływy z podatku
dochodowego od osób
prawnych

756

75615
0310

756

756

od nieruchomości

75616

75615
0320

756

756

Wpływy z podatku rolnego

75616

75615
0330

756

Wpływy z podatku

Wpływy z podatku leśnego

75616

9

756

75616

0340

Wpływ z podatku od środków

100 000,00

88 645,24

88,65

100 000,00

88 645,24

88,65

80 000,00

32 882,00

41,10

80 000,00

32 882,00

41,10

100,00

64,77

64,77

100,00

64,77

64,77

15 402,62

9 808,00

63,68

15 402,62

9 808,00

63,68

6 000,00

6 053,00

100,88

6 000,00

6 053,00

100,88

1,00

0,01

1,00

1,00

0,01

1,00

70 000,00

66 539,66

95,06

70 000,00

66 539,65

95,06

0,00

464,75

0,00

transportowych

756

75616

0360

Wpływy z podatku od spadków
i darowizn

900

756

756

700

90020

75618

75618

70005

0400

0410

0460

0470

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłat za trwały
zarząd, użytkowanie
i służebności

756

75618

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

756

75615

0490

Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
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900

jednostki samorządu

90002

terytorialnego na podstawie

300 000,00

278 374,28

92,79

300 000,00

278 839,03

92,95

70 000,00

66 210,41

94,59

70 000,00

66 210,41

94,59

3 150,00

3 200,21

101,59

3 150,00

3 200,21

101,59

0,00

141,20

0,00

4 000,00

4 346,28

108,66

0,00

3 405,43

0,00

4 000,00

7 892,91

197,23

0,00

4 830,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

11 076,00

10 231,80

92,38

18 576,00

15 061,80

81,08

0,00

1 289,11

0,00

0,00

1 289,11

0,00

odrębnych ustaw

756

75616

0500

Wpływ z podatku od czynności
cywilnoprawnych

700

70005

0550

Wpływy z opłat z tytułu
użytkowania wieczystego
nieruchomości

756

75615

756

75616

900

90002

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

80104
801

80106

0670

Wpływy z opłat za korzystanie
z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego

80148

900

90019

0690

Wpływy z różnych opłat
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Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu

700

70005

0750

Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek

120 000,00

113 359,54

94,47

120 000,00

113 359,54

94,47

98 000,00

1 613,01

1,65

98 000,00

1 613,01

1,65

0,00

2 634,44

0,00

70 446,00

60 868,44

86,40

70 446,00

63 502,88

90,14

3 000,00

1 234,07

41,14

5 000,00

4 980,54

99,61

0,00

1 015,30

0,00

8 000,00

7 229,91

90,37

zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

700

70005

0770

prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

852

85228

900

90001

0830

756

75615

756

75616

900

90002

0910

Wpływy z usług

Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

010

01010

0,00

47,49

0,00

855

85502

0,00

1,46

0,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

900

90001

0,00

205,19

0,00

900

90005

0,00

306,49

0,00

0,00

560,63

0,00
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010

01010

5 000,00

1 353,09

27,06

750

75023

159 857,53

99 829,42

62,45

801

80101

6 500,00

4 944,60

76,07

801

80148

36 065,00

31 832,00

88,26

0970

Wpływy z różnych dochodów

852

85203

0,00

9 660,13

0,00

900

90002

0,00

136,70

0,00

900

90005

635 003,82

524 054,95

82,53

900

90019

6 000,00

269,50

4,49

848 426,35

672 080,39

79,21

5 000,00

7 305,10

146,10

5 000,00

7 305,10

146,10

50 443,00

50 443,00

100,00

50 443,00

50 443,00

100,00

141 397,00

88 379,00

62,50

141 397,00

88 379,00

62,50

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją

855

85502

2360

zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

Środki otrzymane z państwowych

600

60016

2710

funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

Środki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie

600

60016

6350

lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
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RAZEM:

5 115 956,97 4 451 767,21

87,02

Realizacja dochodów własnych w 2019 roku wyniosła 87,02 % w stosunku do planowanych
dochodów.

Zestawienie dotacji bieżących i majątkowych
Rozdział

010

01095

436 711,20

436 711,20

100,00

750

75011

41 619,00

41 140,86

98,85

751

75101

761,00

761,00

100,00

751

75108

16 198,00

16 198,00

100,00

751

75109

200,00

200,00

100,00

751

75113

15 097,00

14 747,00

97,68

758

75814

1 827,09

1 827,09

100,00

16 171,00

14 906,54

92,18

210,00

210,00

100,00

Paragraf

Plan (zł)

Nazwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Wykonie (zł)

Dynamika

Dział

(%)

państwa na realizację zadań bieżących

801

80153

2010

z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

851

85195

(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

852

85215

540,00

444,52

82,32

852

85278

9 745,18

9 745,18

100,00

855

85502

938 934,00

929 318,87

98,98

855

85503

126,00

105,04

83,37

855

85504

107 173,00

88 380,00

82,47

855

85513

19 962,00

19 949,04

99,94

14

1 605 274,47

1 574 644,34

98,09

2 000,00

2 000,00

100,00

2 000,00

2 000,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

710

71035

2020

państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

600

60016

249 557,00

0,00

0,00

600

60078

574 600,00

350 408,00

60,98

754

75412

57 500,00

57 500,00

100,00

801

80103

5 610,00

5 610,00

100,00

801

80104

38 350,00

29 932,00

78,05

801

80106

71 086,00

71 086,00

100,00

852

85213

10 341,00

8 957,88

86,62

6 678,00

5 781,66

86,58

105 572,00

103 664,64

98,19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

852

85214

2030

państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin,
związkom powiatowo-gminnym)

852

85216

852

85219

65 784,00

65 784,00

100,00

852

85228

3 644,08

2 327,16

63,86

852

85230

8 400,00

8 400,00

100,00

854

85415

21 587,00

15 220,48

70,51

85504

5 971,00

5 971,00

100,00

1 224 680,08

730 642,82

59,66

855

15

Dotacje celowe w ramach programów

2057

finansowanych z udziałem środków

155 641,56

155 641,56

100,00

3 463,87

3 463,87

100,00

159 105,43

159 105,43

100,00

1 830 593,00

1 830 593,00

100,00

1 830 593,00

1 830 593,00

100,00

5 101,28

5 098,90

99,95

5 101,28

5 098,90

99,95

957 582,86

0,00

0,00

3 844,44

3 844,44

100,00

961 427,30

3 844,44

0,40

europejskich oraz środków, o których

801

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

80195

ustawy, lub płatności w ramach

2059

budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone

855

85501

2060

gminom(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci

Dotacje otrzymane z państwowych

900

90019

2440

funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

900

90015

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

720

72095

6209

w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625

16

700

70005

256 000,00

302 009,36

117,97

700

70095

15 793,20

0,00

0,00

710

71035

14 158,02

0,00

0,00

720

72095

57 666,60

57 666,60

100,00

801

80195

92 267,88

92 267,88

100,00

860 981,96

695 860,60

80,82

0,00

570 311,85

0,00

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

900

90005

900

90015

900

90095

90 911,63

0,00

0,00

921

92109

288 548,00

279 985,00

97,02

921

92195

192 084,92

0,00

0,00

0,00

22 956,39

0,00

1 868 412,21

2 021 057,68

108,17

820 000,00

183 518,00

22,38

820 000,00

183 518,00

22,38

12 000,00

12 000,00

100,00

700

600

754

70095

60078

75412

6259

6330

6610

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnymi
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12 000,00

12 000,00

100,00

8 488 593,77 6 522 504,61

76,84

W 2019 roku dotacje bieżące i majątkowe wykonane na poziomie 76,84 %.

Zestawienie subwencji ogólnej
Dział

Rozdział

Paragraf

Plan (zł)

Nazwa

Wykonie (zł)

Dynamika
(%)

758

75802

758

2750

Środki na uzupełninie dochodów gmin

75801
2920

758

40 004,00

40 004,00

100,00

40 004,00

40 004,00

100,00

2 451 400,00

2 451 400,00

100,00

2 469 928,00

2 469 928,00

100,00

4 921 328,00

4 921 328,00

100,00

4 961 332,00 4 961 332,00

100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

75807

RAZEM:

W 2019 roku subwencje ogólne zostały wykonane na poziomie 100,00 %.
Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.
Dział

Rozdział

Paragraf

Plan (zł)

Nazwa

Wykonie (zł)

Dynamika
(%)

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

700

70005

0770

prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

18

98 000,00

1 613,01

1,65

900

90015

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków

98 000,00

1 613,01

1,65

957 582,86

0,00

0,00

3 844,44

3 844,44

100,00

961 427,30

3 844,44

0,40

europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

720

72095

6209

w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625

700

70005

256 000,00

302 009,36

117,97

700

70095

15 793,20

0,00

0,00

710

71035

14 158,02

0,00

0,00

720

72095

57 666,60

57 666,60

100,00

801

80195

92 267,88

92 267,88

100,00

860 981,96

695 860,60

80,82

0,00

570 311,85

0,00

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

900

90005

900

90015

900

90095

90 911,63

0,00

0,00

921

92109

288 548,00

279 985,00

97,02

921

92195

192 084,92

0,00

0,00

0,00

22 956,39

0,0

1 868 412,21

2 021 057,68

108,17

700

70095

6259

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
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600

60078

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

820 000,00

183 518,00

22,38

820 000,00

183 518,00

22,38

141 397,00

88 379,00

62,50

141 397,00

88 379,00

62,50

12 000,00

12 000,00

100,00

12 000,00

12 000,00

100,00

3 901 236,51

2 310 412,13

59,22

Środki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie

600

60016

6350

lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych

754

75412

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnymi

Analizując wykonanie dochodów za 2019 rok, należy stwierdzić, iż dochody ukształtowały
się na poziomie 85,83 % w stosunku do prognozowanej kwoty dochodów.
Subwencje zostały wykonane na poziomie – 100,00 %, dotacje celowe 76,84 %, natomiast
dochody własne – 87,02 %.
Osiągnięte dochody na poziomie 85,83% pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2019
roku jest prawidłowa
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Dochody budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2019 roku.
Liczba mieszkańców na podstawie danych ewidencji ludności na dzień 31.12.2019r,

Dochody ogółem na 1 mieszkańca

4 663,62

Dochody własne na 1 mieszkańca

942,68

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.
Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów
gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych.
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

WYDATKI, w tym

19 704 866,09

15 750 984,00

wydatki bieżące

13 810 180,86

12 796 915,04

wydatki majątkowe

5 894 685,23

2 954 068,96

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Opatowiec w 2019 roku według działów
klasyfikacji budżetowej

Dz.

010

NAZWA

Wykonanie
wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

617.927,97
21

Wykonanie Udział w
planu w % wydatkach
ogółem w %
99,74

3,92

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

2.528,98

54,98

0,02

45,02
600

Transport i łączność

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

720

Informatyka

750

Administracja publiczna

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,

1.129.669,52

7,17

499.403,82

86,06

3,17

8.678,00

25,83

0,06

76.888,80

100,00

0,49

2.598.739,63

92,78

16,50

31.906,00

98,91

0,20

188.888,67

84,70

1,20

140.919,33

93,20

0,89

1.827,09

100,00

0,01

4.141.779,31

96,12

26,30

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

41.143,46

58,60

0,26

852

Pomoc społeczna

636.009,15

97,13

4,04

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

95.909,91

86,65

0,61

855

Rodzina

2.956.176,28

99,02

18,77

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.887.676,26

54,22

11,98

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

688.666,82

65,80

4,37

926

Kultura fizyczna i sport

6.245,00

48,01

0,04

15.750.984,00

79,93

100,00

RAZEM

W 2019 roku największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:
1) zadań z zakresu oświaty i wychowania (26,30% ogółu wydatków).
2) zadań z zakresu Rodzina (18,77% ogółu wydatków),
Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł 16,50%.
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Wydatki budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2019 roku.
Liczba mieszkańców wg danych USC na dzień 31.12.2019r.
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca
Wydatki bieżące na 1 mieszkańca
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

4 609,59
3 745,07
864,52

2.3. Bezzwrotne środki finansowe z Funduszy Unii Europejskiej

Dochody budżetu gminy ze źródeł zagranicznych–środki niepodlegające zwrotowi.
2019 Wyszczególnienie

Wykonanie

Dochody ogółem, z tego
bieżące
inwestycyjne

2 153 742,85
155 641,56
1 998 101,29

Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
2019 Wyszczególnienie

Wydatki ogółem, z tego
bieżące
inwestycyjne

Wykonanie

z tego:

ogółem

Budżet gminy

2 402 792,75
222 443,50
2 180 349,25

839 805,64
3 463,46
836 342,18

Fundusze UE
1 532 723,21
215 516,97
1 317 206,24

Inne źródła
30 263,90
3 463,07
26 800,83

2.4. Wynik budżetu
Budżet Gminy Opatowiec za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 184 619,82 zł.
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2.5. Nadwyżka operacyjna
W 2019 roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących,
co spełniło wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna
wyniosła 828 276,65 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
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

Przychody ogółem z tego:

1 198 983,35

1 198 983,35

Kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych

1 100 000,00

1 100 000,00

Nadwyżka z lat ubiegłych

98 983,35

98 983,35

Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art.

98 983,35

98 983,35

Rozchody ogółem z tego:

60 000,00

60 000,00

Spłata pożyczek otrzymanych

60 000,00

60 000,00

217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

24

2.7. Zadłużenie
Zadłużenie Gminy Opatowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło
6 083 000,00 zł., co stanowi 38,17 % 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.
2.8. Podatki jako dochód własny gminy
1.

Podatek rolny

Plan

89 000,00 zł

Wykonanie

78 848,40 zł

88,59%

osoby
prawne

Plan

978 000,00 zł

Wykonanie

855 190,35 zł

87,44%

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.
W 2019 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Gminy Opatowiec Uchwałą
III/6/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obliczenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
2.

Podatek od nieruchomości

Plan

615 000,00 zł

Wykonanie

518 683,33 zł 84,34%

osoby
prawne

Plan

180 000,00 zł

Wykonanie

172 912,36 zł 96,06%

osoby
fizyczne
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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

2019

roku

opodatkowano

41

osób

prawnych

i 1 239 osób fizycznych.
Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie
wysokości stawek w podatku od nieruchomości z dnia 5 grudnia 2018 roku
Na dzień 31 grudnia 2018 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości
wynosiły- 87 437,29 zł
3.

Podatek leśny

Plan

10 358,00 zł
8 000,00 zł

Plan

9 043,00 zł

Wykonanie

5 506,19 zł

Wykonanie

87,30%

osoby
prawne

68,83%

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,
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 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży
drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za
1 m3 (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszonym
w Monitorze Polskim 2018r. poz. 1005) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu
na terenie gminy.
26

4. Podatek od środków transportowych

Plan

100 000,00 zł

88 645,24 zł 88,65%

Wykonanie

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 2019 roku łącznie 39 pojazdów.
W 2019 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Gminy Opatowiec Uchwałą
Nr III/9/2018 w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych
z dnia 5 grudnia 2018 roku.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia
2019 roku wyniosły 49 213,78 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 2019 r. do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych wysłano 303
upomnienia na kwotę 98 991,88 zł oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę
49 789,60 zł.
Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych
znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta.
6. Odroczenia
1) Podatek rolny – wydano 4 decyzje na łączną kwotę 2 780,00 zł
2) Podatek od nieruchomości – wydano 1 decyzje na łączną kwotę 3 897,00 zł
3) Podatek od środka transportowego wydano 2 decyzje na łączną kwotę: 37 246,00 zł
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7. Umorzenia:
a) Łączne zobowiązanie pieniężne: wydano 4 decyzje na kwotę 1 443,00 zł w tym:
•

podatek rolny na kwotę- 1 377,41 zł

•

leśny 6,00 zł

•

odsetki 47,99 zł

•

koszty upomnienia 11,60 zł

8. Rozłożenie na raty
a) podatku rolnego wydano 9 decyzji na kwotę 7 989,00 zł w tym:
•

podatek rolny – 4 462,29 zł

•

koszty upomnienia – 104,40 zł

•

odsetki – 158,31 zł

b) podatek od środka transportowego wydano 3 decyzję na kwotę 4 113,40 zł
c) podatek od nieruchomości wydano 1 decyzję na kwotę 3 264,00 zł

Placówki oświatowe

3.

W 2019 roku Gmina Opatowiec była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi oraz punktami przedszkolnymi, w tym 1 szkoły podstawowej
z oddziałami gimnazjalnymi. Są to:
1)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu,

2)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie,

Z dniem 1 września 2019 roku obie szkoły zostały przekształcone w Zespoły Szkolnoprzedszkolne.
1) Zespół Szkolno-przedszkolny w Krzczonowie w skład, którego wchodzą:
a) Publiczne przedszkole
b) Szkoła podstawowa im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie
2) Zespół Szkolno-przedszkolny w Opatowcu w skład, którego wchodzą:
a) Publiczne przedszkole
b) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
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W roku szkolnym 2018/2019 w punktach przedszkolnych oraz w szkołach
podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 33,47 etatu nauczycieli,
w tym 0,21 etatów zajmowali nauczyciele stażyści, 2 etaty nauczyciele kontraktowi, 2,87 etatu
nauczyciele mianowani i 28,39 etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na
pełne etaty zatrudnionych było 12,47 etatu pracowników administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2019/2020 w zespołach szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na
pełne etaty zatrudnionych było 31,67 etatu nauczycieli, w tym 0,48 etatu zajmowali
nauczyciele stażyści, 1 etaty nauczyciele kontraktowi, 3,99 etat nauczyciele mianowani i 26,20
etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było
12,29 pracowników administracji i obsługi
3.1. Rok szkolny 2018/2019
1. W szkołach

podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych

w szkołach podstawowych uczyło się
325 dzieci, w tym w :
1) Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu – 208, w tym do
klas gimnazjalnych – 18
2) Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie - 117,
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 2 uczniów, w tym 2 uczniów ze
względu na jedną niepełnosprawność oraz 0 uczniów ze względu na niepełnosprawności
sprzężone. Spośród uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego 2 uczniów
posiadało również orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
3.2. Rok szkolny 2019/2020
2. W szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach uczyło się
288 dzieci, w tym w :
1) Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu – 186,
2) Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie - 102,
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Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 2 uczniów, w tym 2 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 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
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 2019 roku 224 648,36zł.

W 2019 roku zawarto pięć umów na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez
rodziców.
3.4. Realizacja projektów w szkołach
Projekt TIK? TAK!
W roku 2019 Gmina Opatowiec kontynuowała realizację w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Opatowcu projekt pod nazwą: „TIK? TAK!”. Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ”Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie
stosowania TIK. Wartość niniejszego projektu wynosi 292 168,75 zł, przy czym 257 544,75 zł
stanowi dofinansowanie. W ramach realizowanego projektu w Szkole Podstawowej
w Opatowcu

została

uruchomiona

nowoczesna

bezprzewodowa

sieć

komputerowa,

umożliwiająca swobodny dostęp do Internetu w całym budynku. Sieć została tak
zaprojektowana, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Dzięki realizacji
projektu „TIK? TAK!” Szkoła Podstawowa w Opatowcu została wyposażona w nową 15stanowiskową pracownię komputerowa spełniająca obecne standardy. W ramach realizacji
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projektu dla uczniów klas I-IV zostały zorganizowane następujące zajęcia dodatkowe: robotyka
oraz programowanie. Dla uczniów i uczennic z klas V-VIII zostały zorganizowane następujące
zajęcia dodatkowe: robotyka i programowanie, grafika komputerowa i fotografia cyfrowa,
tworzenie gier komputerowych. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów i uczennic klas I - IV był
wyjazd edukacyjny do Krakowa - wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz wyjazd na
warsztaty z robotyki realizowane przez Centrum Kreatywnych Technologii na Politechnice
Krakowskiej.
Przedszkole Przyszłości
W 2019 roku Gmina Opatowiec realizowała projektu pn. "Przedszkole Przyszłości", który był
realizowany w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Całkowita
wartość projektu to 204 976,76 złotych. Projekt zakładał utworzenie nowych miejsc
wychowania

przedszkolnego,

zakup

wyposażenia

do

przedszkola,

dydaktycznych, realizację dodatkowych zajęć wspierających -

zakup

pomocy

wyrównujących szanse

edukacyjne dzieci tj.: rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, zajęć z logopedą, zajęć
z psychologiem, 4 wyjazdów edukacyjnych, spotkania teatralne oraz imprez integracyjnych
(np. z Mikołajem), dożywiania dzieci . Udział dzieci w projekcie był bezpłatny. Projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ”Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości
edukacji przedszkolnej(projekt konkursowy).

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, (e-Pracownie WŚ)
W roku 2019 Gmina Opatowiec rozpoczęła realizację w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Opatowcu oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA”
w Krzczonowie projekt pod nazwą: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014), Oś. Priorytetowa 7
Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Wartość niniejszego projektu wynosi 76 888,80 zł, przy czym 56 666,60 zł stanowi
dofinansowanie. W ramach realizowanego projektu w Szkole Podstawowej w Opatowcu
została wyposażona w nowe zestawy komputerowe wraz z pakietem biurowym w ilości 10 szt.,
urządzeniu dostępowego AccesPoint do sieci wifi oraz w zestaw robotów edukacyjnych do
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nauki programowani. Szkoła Podstawowa w Krzczonowie została wyposażona w nowe
zestawy komputerowe wraz z pakietem biurowym w ilości 14 szt., urządzeniu dostępowego
AccesPoint do sieci wifi oraz w zestaw robotów edukacyjnych do nauki programowani.
Program SKAUT
Na terenie Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz Szkoły Podstawowe w Krzczonowie
realizowany był Program SKAUT. Pilotażowy program był realizowany od 1.10.2019 r. do
30.11.2019 r.. W ramach programu przeprowadzone były u uczniów pomiary rozwoju
fizycznego – wysokości i masy ciała oraz próby sprawnościowe - zwisu na drążku, biegu na
dystansie 50 m oraz biegu wytrzymałościowego. Przy pomocy pomiarów somatycznych było
możliwe określenie rozwoju somatycznego badanych chłopców i dziewcząt oraz wyznaczenie
ich zaawansowania w dojrzewaniu. Głównym celem Programu „Skaut” było identyfikacja
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. W gminach biorących udział w Programie, Skauci
wykonywali Uczestnikom testy sprawności fizycznej, rekomendowali uczniów do uczestnictwa
w zajęciach w klubach sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży pochodzącej
z gminy będącej terenem działalności Skauta oraz obserwowali zawody i zajęcia sportowe.
Wyniki testów sprawnościowych (wraz z przypisaniem do określonego sportu) zostały
umieszone w Narodowej Bazie Talentów, w celu dokonywania monitoringu stanu kondycji
fizycznej dzieci i młodzieży, a także w celu wsparcia Uczestników w zakresie ich rozwoju
fizycznego i umożliwienia im skorzystania z ofert i wsparcia innych podmiotów działających
na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Polski, takich jak kluby i związki sportowe.
Celami Programu są również wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie, aktywizacja
lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze
sportu dzieci i młodzieży, wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do
sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych, a także stworzenie
systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi oraz promocja
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Współpraca Szkoły

Podstawowej

w

Opatowcu z

Powiatową

Stacją Sanitarno

–

Epidemiologiczną w Busku Zdroju realizując program „Trzymaj Formę”. "Trzymaj Formę!" to
inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu:
promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program
oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny
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i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności
fizycznej.
OSE – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA
Ogólnopolska

Sieć

telekomunikacyjnej

Edukacyjna,
dającej

w

szkołom

skrócie

OSE,

to

dostęp

do szybkiego

program

publicznej

(100 Mb/s),

sieci

bezpłatnego

i bezpiecznego internetu. Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej .

Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą

przyłączone do OSE. Celem OSE jest: umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do
bezpiecznego Internetu, podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wspomaganie
procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie,
wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy
mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
Internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie i Szkoła Podstawowa w Opatowcu przystąpiły do w.w
programu i ma już działające stałe łącze światłowodowe podpisując za zgodą Organu
Prowadzącego umowę o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
w ogólnopolskie sieci edukacyjnej.
Współpraca z Hufcem Busko Zdrój realizując zadania w ramach działalności 14 Buskiej
Drużyny Wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego działającej przy Szkole Podstawowej
w Opatowcu
Współpraca z Kielecką Chorągwią ZHP
Na terenie gminy Opatowiec działały dwie harcerskie „Świetlice podwórkowe” pod patronatem
Kieleckiej Chorągwi ZHP. W ramach świetlic podwórkowych zajęcia opracowano w oparciu
o roczne plany, oparte na lokalnej specyfice. Dzieci i młodzież brała udział m. in. w grach
i zabawach, turniejach zespołowych. Zwiedzali swoje miejscowości i ich okolice. Zaplanowane
były rajdy, wyjazdowe wycieczki i biwaki. Przedsięwzięcie zakładało stworzenie łatwo
dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie
(instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracowali w oparciu o metodę harcerską.
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Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W ramach tego Programu w 2019r. harcerze i zuchy otrzymali wsparcie finansowe w kwocie
1000 zł. na wykorzystanie w Składnicy Harcerskiej, 1000zł. na zakup biletów wstępu do miejsc
kultury, 500zł. na zakup artykułów papierniczych ze środków Kieleckiej Chorągwi ZHP.
Ponadto ze środków Gminy Opatowiec kwotę 550zł. na transport do kina do Krakowa.
Współpraca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nadwiślanka” ze Szkolnym Związkiem
Sportowym w Kielcach . W ramach tej współpracy na terenie Szkoły Podstawowej
w Opatowcu realizowany był program pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Szkolny Klub Sportowy", gdzie SZS w Kielcach jest jego operatorem wojewódzkim. Zajęcia
prowadzone w ramach Programu odbywały się w 60-minutowych jednostkach treningowych,
dwa razy w tygodniu, w 2 grupach minimum 15 osobowych. Udział środków z budżetu gminy
– 300zł na grupę na ubezpieczenie uczestników.
Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej
W 2019 roku Gmina Opatowiec zakończyła realizację Programu dla gmin województwa
świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej,
zadanie pt.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba
oraz odnawialne źródła energii. Koszt całkowity zadania wynosił 30 000 zł, z czego kwota 24
000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach. Program był realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły
„Wojnara” w Krzczonowie
Celem programu było polepszenie nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych,
podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią,
ochroną środowiska, a także integracja poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy
i społeczności lokalnej.
W ramach tego projektu m.in.
- dokonywano pomiarów, obserwacji, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną
środowiska,
- odbyła się wycieczka do Koszyc, Dobiesławic i Bejsc, której celem było zapoznanie się
z alternatywnymi źródłami energii elektrycznej oraz z urządzeniami wytwarzającymi „czystą
energię”,
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-odbyło się spotkanie z leśniczym, który szeroko prezentował rolę lasu w życiu człowieka,
- podczas zebrania z rodzicami przekazano informację nt. właściwego wykonywania oprysków
i stosowania nawozów sztucznych.
Szkolny Klub Sportowy”
W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie realizowała
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. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VVI.
3.5. Dofinansowanie młodocianych
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją
art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.
zm.) wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
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.
Ze środków pozyskanych w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy częściowo sfinansowano odprawy emerytalne
nauczycieli.
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Wnioskowana
Otrzymana
kwota
kwota
Numer
RSPO dofinansowania dofinansowania
(w zł*)
(w zł*)
szkoły

Lp.

Nazwa i
adres szkoły

1

2

3

4

5

1

Szkoła
Podstawowa
w
Krzczonowie;

6772

20 898

6 090

2

Szkoła
Podstawowa
w Opatowcu

8618

41 796

3 045

Razem

62 694

9 135

3.7. Wydatki szkół
Na wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych gmina wydała w 2019 r.
kwotę 4 141 779,31 zł, w tym subwencja oświatowa wynosiła 2 469 928,00 zł, dotacje celowe
oraz inne dochody 424 746,25 zł. Łącznie subwencja oświatowa i dotacje celowe pokryły
69,89 % ogółu wydatków. Kwotę 1 247 105,06 zł gmina pokryła z dochodów własnych.
Dowóz uczniów do szkół kosztował gminę 224 648,36 zł. Ogółem w 2019 r. wydatki
na oświatę stanowiły 26,30 % 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.
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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 2009

roku

wymieniono

dokonano
stolarkę

niepełnosprawnych.

W

remontu

elewacji

okienną.

Obiekt

obecnym

stanie

jest
obiekt

zewnętrznej

wraz

dostosowany
nadaje

się

do
do

z

ociepleniem,
potrzeb

przebudowy

osób
oraz

generalnego remontu.
Samorządowa Instytucja Kultury zatrudniała 3 osoby – 2,5 etatu.
Statutową działalność realizowała na podstawie ramowego planu pracy na rok 2019,
który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku
gminy Opatowiec.

W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia:
Łączna liczba imprez
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Łączna liczba spotkań autorskich 2

Data

Nazwa

Liczba osób

1 raz w tygodniu

Zajęcia instrumentalno-wokalne

750

1 raz w tygodniu

Zajęcia biblioteczne

250

styczeń-grudzień

Spotkania DKK dla dzieci – 6 spotkań

50

styczeń-grudzień

Spotkania DKK dla młodzieży – 6 spotkań

83

styczeń-grudzień

Spotkania DKK dla osób dorosłych– 9 spotkań

76

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Kielc

46

Ferie w bibliotece

68

Spotkanie noworoczne Pań z KGW z terenu gminy
Opatowiec

120

04.01.2019 r.
14-25.01.2019 r.

24.01.2019 r.

37

27.01.2019 r.

Gminny Dzień Babci i Dziadka

100

10.03.2019 r.

Gminny Dzień Kobiet – występy artystyczne dzieci i
młodzieży biorących udział w zajęciach dodatkowych
realizowanych w bibliotece

160

20.03.2019 r.

Szkolenie dla mieszkańców gminy prowadzone przez
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

16

06.04.2019 r.

Lekcja biblioteczna dla dzieci

26

06.04.2019 r.

Lekcja biblioteczna dla młodzieży

24

11.04.2019 r.

Lekcja biblioteczna dla dzieci

24

12.04.2019 r.

Zajęcia warsztatowe dla dzieci związane ze
zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych

19

12.04.2019 r.

Warsztaty Wielkanocne – tworzenie palm i stroików
wielkanocnych

16

29.04.2019 r.

Lekcja biblioteczna dla dzieci

17

29.05.2019 r.

Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką

46

02.06.2019 r.

Rodzinne Świętowanie – uroczystość z okazji Dnia
Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca

230

23.06.2019 r.

Wianki nad Wisłą w Opatowcu

300

Wakacje w bibliotece

40

14.07.2019 r.

XX Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich
w Opatowcu - występy artystyczne dzieci i młodzieży
biorących udział w zajęciach dodatkowych
realizowanych w bibliotece

300

06.09.2019 r.

Narodowe czytanie

32

01-13.09.2019 r.

Wystawa Stanisław Moniuszko. To jest mój rok

76

12.09.2019 r.

Świętokrzyskie czeka na Ciebie – kampania
informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży

62

Mała książka wielki człowiek – spotkania

90

lipiec - sierpień

wrzesień-grudzień

38

informacyjne
04.10.2019 r.

Udział w akcji Noc bibliotek

70

22.10.2019 r.

Lekcja biblioteczna dla dzieci

15

09.12.2019 r.

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Kielc

37

12.12.2019 r.

Spotkanie Pań z KGW z terenu gminy

21

12.12.2019 r.

Szkolenie dla rolników prowadzone przez pracownika
ŚODR

23

12.12.2019 r.

Spotkanie autorskie z Panem Adamem
Ochwanowskim

29

Stan księgozbioru w 2019 r. – 8 999 książek
1) Liczba zakupionych książek ogółem - 381 w tym:
a) dla dzieci i młodzieży - 153,
b) dla dorosłych - 228.
Kwota wydana w 2019 roku na zakup książek ogółem wyniosła 8 035,63 zł, w tym
z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 000,00 zł.
Czasopisma – 2 czasopisma (Echo i Świerszczyk )
Czytelnictwo w 2019 roku :
1. zarejestrowanych użytkowników - 482,
2. wypożyczeń – 2 976.
W

Bibliotece

około

98

%

księgozbioru

zostało

wprowadzonego

elektronicznego MAK+
Zajęcia prowadzone w ramach rozwoju czytelnictwa:
Dyskusyjne Kluby Książki, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.
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do

systemu

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 31.12.2019 r. zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę było 7 osób na
6,5 etatu.
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 2019 r. zostało
przeznaczone 636 009,15 zł. W ramach niniejszej kwoty zostały wypłacone następujące
świadczenia:
•

Zasiłki stałe dla 22 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 13 rodzin i osób
samotnie gospodarujących (17 osób w rodzinach),
•

Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 20 osób pobierających zasiłki stałe,
Kolejną

formą pomocy świadczoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne

w Opatowcu było dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w domu
i w szkole”. Świadczeniem tym objętych zostało w ubiegłym roku 26 uczniów. W ramach
programu udzielona została również pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na
zakup posiłku lub żywności dla 11 świadczeniobiorców (14 osób w rodzinach) o niskich
dochodach.
Gmina Opatowiec za pośrednictwem Ośrodka ze środków własnych finansował także
pobyt w domach pomocy społecznej dla 5 mieszkańcom Gminy. Dwóm osobom bezdomnym
z terenu Gminy udzielona została pomoc w formie schronienia. Osoby te zostały skierowane
i umieszczone w Schronisku dla osób bezdomnych.
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W ubiegłym roku Ośrodek objął usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania
3 osoby, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagały pomocy innych osób.
Pracą socjalną objętych na terenie Gminy było 96 rodzin (214 osób w rodzinach).
Dodatek mieszkaniowy przyznany został przyznany dla 3 rodzin, natomiast dodatek
energetyczny dla 2 rodzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 2019 roku przeznaczona została kwota w wysokości
929 318, 87 zł.
Realizacja wymienionych świadczeń przedstawiała się następująco:
•

Zasiłki rodzinne wypłacane były dla 171 dzieci,

•

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 6 dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego wypłacono dla 6 matek,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci wypłacono
dla 2 dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego wypłacono dla 7 dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej wypłacono dla 21 dzieci ,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się
szkoła wypłacono dla 26 dzieci,
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- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której
znajduje się szkoła wypłacono dla 3 dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono dla 101
dzieci,
•

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 13 matkom,

•

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 72 osób,

•

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 9 osób,

•

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 9 osób,

•

Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 20 osób,

•

Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 6 matek nie pobierających świadczeń z KRUS
lub ZUS.

•

Świadczeniem z funduszu alimentacyjnego objętych było 6 osób,
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
40 377,88 zł.
Odprowadzono została również od 20 osób pobierających świadczenia opiekuńcze
składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 19 949,04 zł.
Kolejnym bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez MOPS był Program Rodzina
500+. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę
zadania w 2019 r. wyniosły 1 830 593,00 zł. W ramach Programu świadczenie wychowawcze
zostało przyznane dla 397 dzieci wychowujących się w 252 rodzinach zamieszkałych na terenie
Gminy.
Świadczenie „Dobry start” w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostało
i wypłacone dla 285 dzieci na ogólną kwotę 85 500,00 zł.
Stypendia szkolne w 2019 roku w ramach pomocy materialnej dla uczniów,
pochodzących z rodzin o niskich dochodach,
19 025,61 zł.
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otrzymało 15 dzieci na łączna kwotę

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 9 rodzin ( 21 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 57 kart, w tym 33 karty w formie tradycyjnej oraz 24 karty elektroniczne, dla
23 rodziców i 13 dla dzieci.
Ośrodek wydał również dla 3 osób decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (2 decyzje przyznające, 1 decyzje umarzającą
postępowanie).
W 2019 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 2018 zostało
zakwalifikowanych 351 osób, a do Podprogramu 2019 zakwalifikowano 315 osób.
W 2019 r. w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 mieszkańcom Gminy wydane
zostały produkty żywnościowe o łącznej masie ponad 11 550 kg żywności

o wartości

57 684,55 zł., natomiast dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2019 zaplanowana
została na rok 2020.
Ośrodek

zapewniał

obsługę

organizacyjną

–

techniczną

dla

Zespołu

Interdyscyplinarnego w Gminie Opatowiec.
Ogółem w 2019 roku wydatki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe
i energetyczne, świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry start”, pomoc materialną uczniom, wsparcie
asystenta rodziny oraz utrzymanie Ośrodka wyniosły łącznie 3 546 844,96 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. 2018 poz. 2224) i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej jako zadania
43

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 2019 w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Opatowcu:
1)

sporządzono 29 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja
bieżąca jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego);

2)

wydano 315 odpisów aktów stanu cywilnego;

5) wydano łącznie 7 zaświadczenia (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności
wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa);
6)

zarejestrowano 36 wzmianek do aktów stanu cywilnego;

7)

zarejestrowano 98 przypisków do aktów stanu cywilnego;

8)

przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 986 aktów stanu
cywilnego;

9)

przygotowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (wręczenie złotych

medali

Prezydenta RP 8 parom jubilatów).
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 roku 2019 z zakresu spraw związanych z dowodami osobistymi:
1)

wydano 185 dowodów osobistych;

2)

unieważniono w systemie 190 dowodów osobistych;
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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:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r. poz. 852 ze
zm.);
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020
roku, poz. 218);
4) Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013-2020;
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. 2016, poz. 1492).
2. Obowiązujące uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień:
1) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok na terenie Gminy Opatowiec,
2) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Opatowiec na lata 2015 -2020,
3. Obowiązujące strategie:
1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Opatowiec na lata 2016 –
2022;
2) Strategia rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024.
45

4. Realizatorzy zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu;
3) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) Placówki oświatowe samorządowe;
5) asystenci rodziny.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu celem realizacji
powyższych programów i strategii współpracowała również z następującymi instytucjami:
1) Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu gminy;
2) Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu;
3) organizacje pozarządowe;
4) Policja;
5) Koła Gospodyń Wiejskich
6) Uczniowski Klub Sportowy w Opatowcu
7) Sołectwa.
Rodziny dotknięte problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie korzystały
w 2019 roku z następujących form pomocy i wsparcia:
1) Punkt Konsultacyjny ds. problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie,
udzielono porad:
- 159 porad osobom z problemem uzależnienia alkoholu
- 2 porady osobom wobec których stosowano przemoc w rodzinie,
- 38 porad osobom stosujące przemoc w rodzinie.
2)

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie - 14 rodzin

3)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 osób

z problemem uzależnienia od alkoholu, 2 członków rodzin u których występuje problem
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nadużywania alkoholu (w tym jedna osoba doznająca przemocy w rodzinie), 10 osób
skierowano na leczenie do punktu konsultacyjnego.

6.

Bezpieczeństwo publiczne – OSP

Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec w 2019 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 2018 r., poz. 620 ze zm.) 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 2019 r., poz.713 ze zm.) 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 OperacyjnoTechnicznych. 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 7 pomp szlamowych, 2 zestawów narzędzi hydraulicznych,
5 agregatów prądotwórczych, 8 pilarek do drewna, 1 przecinarkę do betonu i stali i 2 łodzie
z silnikiem spalinowym. W jedenastu jednostkach OSP w 2019 r. działało 265 strażaków
(w tym: 234 mężczyzn, 8 kobiet, 19 członków wspierających i 4 honorowych), z tego
uprawnienia ratowników OSP posiadało 38 osób, w tym 14 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 2019 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 operacyjno47

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.
W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatowiec interweniowały 84 razy
(13 pożarów, 71 miejscowych zagrożeń, fałszywe alarmy 1):
1) OSP Opatowiec - 30 razy;
2) OSP Kocina – 31 razy;
3) OSP Ksany – 17razy;
4) OSP Charbinowice – 3 razy;
5) OSP Krzczonów – 2 razy
6) OSP Rogów - 1 raz
Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Opatowiec wydano w 2019 roku
kwotę 171 894,92 zł. Wydatki te zrealizowano na:
1) poprawę wyposażenia osobistego strażaków,
2) zakupy nowego wyposażenia bojowego,
3) bieżące naprawy i konserwacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
4) remonty remiz strażackich,
5) poprawę wyszkolenia ratowników,
6) działania operacyjne jednostek operacyjno-technicznych,
7) utrzymanie konserwatorów sprzętu ppoż.,
8) badania lekarskie kierowców i ratowników,
9) działalność prewencyjną w postaci organizowania eliminacji szczebla gminnego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
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W 2019 r. udało się pozyskać dla Ochotniczych Straży Pożarnych w OSP Opatowiec,
Chwalibogowice, Kocina środki finansowe na zakup mundurów specjalnych z Ministerstwa
Sprawiedliwości do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 57 500.00 zł.
Dla OSP Charbinowice gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na
remont strażnicy w kwocie 12 000,00 zł.

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. Gmina ze środków pochodzących z budżetu zapewniała tym
drużynom wpisowe do ligi oraz możliwość treningów na halach sportowych w Kazimierzy
Wielkiej oraz Złotej.
Ważniejszymi wydarzeniami sportowymi na terenie gminy były Turnieje o Puchar
Burmistrza w Piłce Siatkowej oraz Nożnej, w których brały udział drużyny z terenu gminy.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i inicjatywy lokalne
Projekt Uchwały Rady Gminy Opatowiec 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
2019 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W 2019 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;
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- 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,
m.in.:
• Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec w Piłce Siatkowej,
• Wianki nad Wisłą w Opatowcu,
• Championat Koni Małopolskich,
• Dożynki Gminne w Rogowie,
• Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Piłce Nożnej w Krzczonowie.
- Imprezy zaktywizowały Koła Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy, oraz
Ochotnicze Straże Pożarne, które to czynnie włączyły się w każdą patriotyczną uroczystość
odbywającą się w 2019r. na terenie Gminy Opatowiec.
- Gmina Opatowiec jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,
na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2019 rok, jest członkiem Stowarzyszenia
"Szlak Jagielloński" na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2019 rok.

9. Ochrona środowiska, infrastruktura drogowa,
miejsca pamięci narodowej
W Gminie Opatowiec w 2019 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 2019 roku przyjęty Uchwałą VII/32/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
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3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie

miejsca

dla

bezdomnych

zwierząt

gospodarskich

we

wskazanym

gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Współpracowano z następującymi instytucjami:
1) schronisko dla zwierząt prowadzone przez Marię Czech, Stefana Czecha z siedzibą przy
ul. P.por Sokoła 58/1 28-530 Skalbmierz, działające na podstawie umowy zawartej z Gminą
Opatowiec - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do
schroniska zgodnie z podpisaną umową;
2)

gospodarstwo rolne Wojciecha Dzięcioła, 28-520 Opatowiec współpracujące z Gminą

Opatowiec na podstawie zawartej umowy;
3) lekarz weterynarii Stefan Czech, ul. P.por Sokoła 58/1, 28-530 Skalbmierz współpracujący
z Gminą Opatowiec na podstawie zawartej umowy;
4) organizacje pozarządowe których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące
z Gminą Opatowiec:
W 2019 r. na terenie Gminy Opatowiec wyłapano 6 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 2016 – 2020.
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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 na lata 2016 - 2020
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 do
wystarczającej redukcji emisji CO2, czy też konieczne jest podjęcie kolejnych przedsięwzięć
i zadań inwestycyjnych.
W ramach realizacji PGN Gmina Opatowiec w 2019 r. otrzymała dofinansowanie
na:
*termomodernizację budynków:
-Ośrodka Zdrowia w Opatowcu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego w ramach osi priorytetowej 1-7,
-remizo-świetlicy

w

Mistrzowicach,

remizo-świetlicy

w

Kocinie,

remizo-świetlicy

w Kęsowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podstawowych usług
i odnowy wsi na obszarach wiejskich.
*modernizację systemu oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Opatowiec z regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej Efektywna i zielona energia.
*instalacje systemów energii odnawialnej na domach prywatnych z regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
Efektywna i zielona energia.

9.3. Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków
Na terenie Gminy Opatowiec wybudowanych jest 223 Przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ostatnie oczyszczalnie powstały w okresie 2017-2018 z udziałem środków budżetu
gminy w ilości 26 szt.

52

9.4. Kanalizacja Sanitarna
Na terenie Gminy Opatowiec w miejscowości Krzczonów 71 budynków mieszkalnych
podłączonych jest 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 1000 budynków mieszkalnych.
9.6. Segregacja odpadów komunalnych
W 2019 roku na terenie Gminy odebrano od właścicieli nieruchomości następujące
odpady komunalne:
Masa odebranych odpadów
Kod odpadów Rodzaj odpadów
komunalnych [Mg]
15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

38,920

20 01 02

Szkło

35,290

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,5030

15 01 04

Opakowania z metali

0,1540

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,1290

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

8,900

20 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,117

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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343,640

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

63,020

1) Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Opatowiec wynosi 499,673 Mg
2) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 39,57 %
3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania –1,62%
4) Liczba przydomowych oczyszczalni w gminie -223.

9.7. Azbest
W 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

w

Kielcach,

w

ramach

realizacji

przedsięwzięcia

pn.:

„Usuwanie

i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Opatowiec”,
otrzymaliśmy dotację w kwocie 5098,90 zł, co stanowi 100% łącznego zobowiązania.
Umowa na w/w przedsięwzięcie została podpisana z P.P.B.H. EKO Paweł Michalski,
Mikułowice 261.
Wyroby zawierające azbest usunięte w 2019 roku
Demontaż, Transport i
unieszkodliwienie

Transport i
unieszkodliwienie

Masa (Mg)

4,51

6,556

Liczba właścicieli
nieruchomości

2

4

Łączna kwota brutto (zł)

2878,20

2220,70

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
54

modernizacji bądź przebudowy w najbliższym czasie. W najlepszemu stanie technicznym są
drogi i ulice, których remont był przeprowadzony w ostatnim czasie. Są to następujące drogi:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km
0+6502

2. Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do
km 1+012

3. Remont drogi gminnej nr 357015 od km 0+800 do km 1+620
Remont drogi gminnej nr 357072 Mistrzowice-Królewice od km 0+401 do km 0+707

4.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038 T od km 0+000 do
km 0+205

6. Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134
7. Remont drogi gminnej nr 357016T Podskale – Kobiela 0d km 0+000 do km0+681.
W większości przypadków drogi gminne mają nawierzchnię asfaltową i wzmocnione
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 2019 na zakup materiału
oraz prace przy w/w drogach zostały poniesione wydatki w wysokości około 1 030 784,52 zł
zarówno z budżetu Gminy Opatowiec. 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 2019 wydanych zostało łącznie 17 pozytywnych decyzji o warunkach
zabudowy. W/w decyzje dotyczyły przede wszystkim rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zagrodowej poprzez rozbudowę istniejących gospodarstw rolnych. Osiem
decyzji o warunkach zabudowy obejmowało budowę obiektów gospodarczych. Łączna
powierzchnia działek dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy wyniosła
17,6367 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 2019 zostały wykonane nasadzenia roślinności na Cmentarzu z I Wojny
Światowej w Opatowcu.
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 2019 roku została wykonana przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w miejscowości Chwalibogowice i Ksany.
Firma "KWARC" Bohdana Głuchowskiego z Mikułowic wykonała nową nawierzchnię
asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 205 mb. na drodze gminnej nr 357038T
w Chwalibogowicach.
Na terenie sołectwa Ksany firma „Budomex” Sp. j. Kazimierza Górniaka z Kamieńca
przeprowadziła przebudowę drogi gminnej na dz. nr 525 o długości 134 mb.
Wartość obu zadań wyniosła blisko 130 tys. zł. Dotacja w kwocie ok. 89 tys. zł pochodziła
z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część to środki finansowe z budżetu gminy
Opatowiec. Prace polegały na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, podbudowę
z kruszywa łamanego oraz położenie nawierzchni asfaltowej.
W roku 2019 wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Podskale, gdzie na drodze gminnej powstała nowa nawierzchnia asfaltowa.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. wykonało remont drogi gminnej
nr 357016T relacji Podskale - Kobiela (Rzyczyska) na odcinku o długości 681 mb.

56

Wartość zadania wyniosła ponad 100 tys. zł. z której 50% kwoty inwestycji pochodziło
z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część sfinansowała
gmina Opatowiec ze środków własnych.
W 2019 roku wykonano remonty nowych nawierzchni asfaltowych na czterech odcinkach dróg
gminnych o łącznej długości ponad 2,2 km. Przeprowadzone inwestycje dotyczyły:
Drogi gminnej nr 357015T o dł. 820 mb - Opatowiec Plebańska
Drogi gminnej dz. nr 75/3 o dł. 650 mb. – Kobiela
Drogi gminnej dz. Nr 388/2 o dł. 477 mb. – Kocina
Drogi gminnej nr 357072T o dł. 306 mb. – Mistrzowice
Inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.
komandytowa ze Staszowa.
Całkowita wartość przeprowadzonego zadania wyniosła blisko 700 tysięcy złotych. Wkład
gminy Opatowiec to przeszło 20% kosztów inwestycji, pozostała suma pochodziła od
Wojewody Świętokrzyskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 r.
W powyższych remontach dróg wykonano następujące prace: roboty pomiarowe przy robotach
ziemnych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wykonanie koryta wraz
zagęszczeniem, podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu, plantowanie
poboczy, wstawienie znaków.
10.2 Udział w przebudowie drogi powiatowej
Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T relacji Bejsce-Królewice-Rzemienowice
od km 7+785 do km 9+030” zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (50%) i porozumienia pomiędzy Gminą
Opatowiec i Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej (po 25%).
Nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 1245 mb. powstała wraz z poboczami
i odpłaszaczami odblaskowymi tzw. „wilczymi oczami” za kwotę blisko 390 tys. złotych.
Udział środków z budżetu gminy Opatowiec wyniósł ok. 100 tys. złotych.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Spółka
Komandytowa ze Staszowa.
Długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi, której stan faktyczny wymagał tych
prac od wielu już lat, dobiegła końca.
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10.3. Remont Ośrodka Zdrowia w Opatowcu
W 2019 roku przeprowadzono prace remontowe przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu. Długo
oczekiwana modernizacja dobiegła końca, a budynek zyskał nowy wygląd
W ramach zadania pod nawą „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację
budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu” przeprowadzono remont budynku Ośrodka Zdrowia
w Opatowcu.
Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, obróbki blacharskie,
wykonanie schodów wraz z ułożeniem płytek, montaż podnośnika dla osób
niepełnosprawnych, wykonanie opaski budynku oraz balustrady stalowej, wymianę stolarki
drzwiowej.
Koszt wyżej wymienionych prac wyniósł ponad 350 tys. zł. a wykonawcą zadania była firma
Pana Krzysztofa Parlaka z Sępichowa.
Było to jedno z kilku działań będących częścią projektu rewitalizacji Opatowca, którego nazwa
brzmi: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji
i historii”.
10.4. Przebudowa świetlic wiejskich
W 2019 roku kolejną inwestycją realizowaną przez gminę Opatowiec i dofinansowaną ze
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było
zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie”.
W ramach inwestycji na budynkach w Mistrzowicach i Kęsowie wymieniono pokrycie
dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzone zostały również prace
termomodernizacyjne obiektów.
Świetlicę wiejską w Mistrzowicach przystosowano do potrzeb osób z ograniczeniami
ruchowymi poprzez budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nowego chodnika.
Remont budynku w Kocinie polegał na ułożeniu nowej posadzki, wymianie instalacji
elektrycznej oraz pomalowaniu ścian i sufitów. Obiekt ocieplono i odmalowano.
Wyremontowane świetlice zostały wyposażone w stoły i krzesła oraz w instalacje
fotowoltaiczne.
Wykonawcą zadania wyłonionym w procedurze przetargowej była Spółdzielnia Rzemieślnicza
z Buska Zdroju.
Gmina Opatowiec na realizację inwestycji otrzymała blisko 288 tys. zł dofinansowania,
przy zadaniu wycenianym na ponad 450 tys. zł.
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10.5. Przebudowa i modernizacja strażnicy OSP Charbinowice.
Zadanie to było realizowane w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów
wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”
organizowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który przekazał dotację
w wysokości 12 tys. zł. Gminie Opatowiec na realizację projektu pn. „ Przebudowa
i modernizacja strażnicy OSP Charbinowice”.
Prace polegające na wykonaniu posadzki - wylewki betonowej i podsufitki z płyt osb
w pomieszczeniu strażnicy wykonała firma Usługi Remontowo - Budowlane Krzysztofa
Parlaka z Sępichowa.
Wartość zadania to 30 tys. zł . Środki finansowe pochodziły z dotacji otrzymanej od Marszałka
Województwa i budżetu Gminy Opatowiec.
10.6. Ścieżka rowerowa
Projekt pod nazwą „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego
i Powiatu Buskiego” polegający na budowie rowerowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
znalazł swój finał.
23 sierpnia podpisano umowę z wykonawca odcinka leżącego na terenie naszej gminy.
W wyniku kolejnego już przetargu wyłoniono wykonawcę asfaltowej drogi dla rowerów
(dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej.
Jest to zadanie wspólne, realizowane przez kilka samorządów. Całkowita długość trasy wynosi
37,9 km. i położona będzie na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec,
Wiślica. Podobne zadanie ma być realizowane na terenie województwa małopolskiego, tak by
wspomniana
ścieżka
rowerowa
sięgała
docelowo
Krakowa.
Zadanie dotyczące terenu naszej gminy, a przebiegające przez sołectwo Kamienna o długości
1230
mb.
wykonuje
firma
Star
Budowa
Karol
Cieśla
z
Chybic.
Projekt obejmuje budowę, oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę
infrastruktury towarzyszącej.
Wartość zadania realizowanego na terenie naszej gminy wynosi blisko 340 tys. złotych,
natomiast całego projektu ponad 9 mln złotych. Termin realizacji przypada na koniec 2020
roku.
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10.7. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec
Zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec”
polegające na wymianie 631 sztuk opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED i montażu 2
szt. lamp solarnych zakończono a terenie gminy Opatowiec.
Wykonawcą realizującym to przedsięwzięcie była firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
z Sopotu.
Wartość całego zadania wyniosła blisko 1 mln 170 tys. złotych, przy dofinansowaniu ponad
930 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020. Inwestycja objęta jest 10 letnią gwarancją.
Celem projektu jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie
jakości oświetlenia dróg.
Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji będzie znaczne obniżenie energochłonności
systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych
parametrach użytkowych.
10.8. Rewitalizacja Opatowca, boisko sportowe w Krzczonowie...
W dniu 18 czerwca 2019 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów w ramach
działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"; oraz w ramach działania
7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej".

Gmina Opatowiec na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój
miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” otrzymała dofinansowanie blisko 2,5 mln
złotych. Wartość przedsięwzięcia to ok.4,5 mln zł.
Projekt swym zasięgiem obejmuje m.in. budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły,
odnowienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, utworzenie placu zabaw, siłowni
zewnętrznej oraz parkingu obok szkoły, przebudowę chodników, wymianę sieci wodociągowej
na Rynku i uliczkach przyległych, remont budynku ośrodka zdrowia, zakup działki koło UMiG
przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku nadbrzeża Wisły.
Utworzone zostaną miejsca postojowe oraz siłownia zewnętrzna i miejsce widokowe obok
Urzędu Miasta i Gminy. Przebudowana zostanie wiata przystankowa, utworzony będzie mini
bazarek, zamontowane zostanie oświetlenie OZE oraz monitoring. Rewitalizacji aktualnie
poddawany jest Dom Kultury w Opatowcu, przewidywany również jest zakup sprzętu na
potrzeby Instytucji Kultury. Budynek gospodarczy jest modernizowany z przeznaczeniem na
toalety oraz pomieszczenie magazynowe.
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Zmodernizowane również będzie boisko sportowe, a w ramach zachowania dziedzictwa
kulturowego wykonane zostaną prace na zabytkowym cmentarzu z I Wojny Światowej.
Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021.
Natomiast na realizację projektu w ramach działania 7.4 pn.: „Rozwój infrastruktury sportowodydaktycznej szansą dla szkół z terenu gminy Opatowiec” gmina otrzymała dofinansowanie
ponad 400 tys. złotych. Wartość przedsięwzięcia to blisko 600 tys. zł.
W ramach zadania planuje się rozbudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie
m.in. o "piłkochwyty", bieżnię i skocznię w dal. Ponadto oprócz robót ziemnych wykonane
będzie odwodnienie terenu oraz system nawadniania murawy boiska.
Projekt obejmuje również doposażenie szkół w Krzczonowie i w Opatowcu w pomoce do zajęć
matematyczno-przyrodniczych oraz budowę siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej
w Opatowcu.
Termin realizacji projektu, to koniec grudnia 2020 roku.
10.9. Gazyfikacja Gminy Opatowiec
Na koniec 2019 roku powstał odcinek sieci niskiego ciśnienia na terenie Sołectwa Senisławice.
Prace mogły rozpocząć się na terenie Sołectwa Senisławice - znajdującego się tuż przy granicy
z gminą Nowy Korczyn, gdzie Polska Spółka Gazownictwa dysponuje odpowiednią
infrastrukturą techniczną. Gazociąg będzie poprowadzony z Winiar Dolnych.
Inwestycja ta jest efektem listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Burmistrzem Opatowca Sławomirem Kowalczykiem, a Radosławem Słoniewskim - Dyrektorem Oddziału Zakładu
Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach.
Dotychczasowe starania dotyczące gazyfikacji gminy stają się faktem. To przełomowe
wydarzenie w dziejach naszej gminy, zarazem powiatu kazimierskiego, w całości będącego
poza strefą zaopatrzenia gazem ziemnym - podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy.
Gazyfikacja Gminy Opatowiec wpisuje się w ramy rządowego „Programu przyspieszenia
inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022".
10.10. Gazociąg Podgórska Wola-Tworzeń
Na terenie naszej gminy trwają prace polegające na budowie przesyłowego gazociągu relacji
Podgórska Wola -Tworzeń.
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Na niemal siedmiokilometrowej trasie zaprojektowano dużą liczbę przejść bezwykopowych m.in. pod rzeką Wisłą w Kraśniowie oraz liczne przewierty, przeciski i mikrotunele. Gazociąg
będzie służył do przesyłu gazu pod ciśnieniem 8,4 MPa, średnicą nominalną 1000 mm.
Odcinek I Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km obejmuje gminy Skrzyszów,
Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce,
Kazimierza Wielka, Skalbmierz.
Cała inwestycja jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe
o długości 168 km, o łącznej wartości ok miliarda złotych. Wykonawcą robót budowlanych na
odcinku I jest firma STALPROFIL S.A. z Zabrza. Termin zakończenia budowy gazociągu
zaplanowano na koniec 2021 r.
Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu
przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do
Polski.

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.
1. Grunty.
W skład majątku Gminy Opatowiec wchodzą grunty zabudowane i niezabudowane, które
zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 132,0617 ha.
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
Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących
Lp. własności

Powierzchnia gruntów w ha

Gminy Opatowiec
I

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

26,0462

1

Grunty zabudowane wykorzystywane na cele

2,0140
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publiczne
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 239/4 w Kocinie o pow. 0,0578 ha
- dz. nr 94/1 w Podskalu o pow. 0,0484 ha
- dz. nr 222/1, 222/3, 223/1, 223/3 w Rzemienowicach o łącznej pow. 0,0330 ha
Jednocześnie dokonano sprzedaży działki nr 408 w Rogowie o pow. 0,04 ha
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.
Grunty komunalne w dzierżawie
Funkcja

Powierzchnia w ha

grunty orne

1,9450
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Struktura %
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.
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
tys. m 2 . Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gmina Opatowiec.
Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:
1) twarda ulepszona:
a)

bitumiczna – 51,368 km, co stanowi 169518 tys. m 2,

2) twarda nieulepszona:
1.
2.
3.

wzmocnione tłuczniem –19,610 km, co stanowi 51030 tys. m 2,
gruntowa – 10,356 km, co stanowi 34174 tys. m 2, w tym:
naturalna ( z gruntu rodzimego ) – 10,356 km, co stanowi 34174 tys. m 2,

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:
1) chodniki o powierzchni 3980 m 2,
2) obiekty mostowe w osi drogi – 0
3. Budynki w zasobach gminy Opatowiec
Gmina Opatowiec posiada w swoich zasobach następujące budynki :
Remizy OSP w tym wraz ze świetlicami w miejscowościach :
1)

CHARBINOWICE

2)

CHWALIBOGOWICE

3)

KAMIENNA

4)

KOCINA

5)

KRZCZONÓW
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6)

KSANY

7)

MISTRZOWICE

8)

OPATOWIEC

9)

ROGÓW

10)

RZEMIENOWICE

11)

SENISŁAWICE

Świetlice wiejskie w miejscowościach :
1)

KĘSÓW

2)

KOBIELA

3)

KOCINA (budynek 1)

4)

KOCINA (budynek 2)

5)

URZUTY
Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe:

L.p.

Nr księgi

Nr
działki

1

KI1I/00027731/2

122

2

KW28386

610

Krzczonów 43b, 28520 Opatowiec

Użytkowy w
budynku Remizy
OSP

3

KW37644

135

Kocina

Użytkowy w
budynku świetlicy
wiejskiej

Adres

Uwagi

Mieszkalnoul. Gancarska 2, 28- Użytkowy
(Ośrodek
520 Opatowiec Zdrowia Opatowiec)

600/1 Krzczonów 56/1, 28520 Opatowiec

Mieszkalno –
Użytkowy (Ośrodek

Własność Gminy

1/1

1/1

1/1

4

KW7330

5

KI1I/00028384/1

351

Urzuty 51, 28-520
Opatowiec

Użytkowy w
budynku świetlicy
wiejskiej

1/1

6

KW32026

150/2

Mistrzowice 31, 28520 Opatowiec

Mieszkalny (była
Szkoła
Podstawowa)

1/1
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Zdrowia
Krzczonów)

1/1

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
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