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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 t.j.). Burmistrz ma obowiązek co roku 

do 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy. 

Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie i podsumowanie 

działalności Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec w 2020 roku. Raport obejmuje realizację 

polityk, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu. 

Burmistrz wykonywał swoje zadania w ramach kadencji 2018-2023 od 1 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020r. 

W roku 2020 odbyło się 13  Sesji Rady Miejskiej (w tym 4 sesje nadzwyczajne - 

w związku z panującą sytuacja epidemiczną), podjęto w tym czasie 59  uchwał. 15 uchwał 

podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie 

uchwały zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy Opatowiec. Realizatorem uchwał był Burmistrz Miasta i Gminy, który wydał w 2020 

roku 147 zarządzeń. Były to zarządzenia od nr 1/2020 do nr 147/2020. Sprawozdania 

z wykonania uchwał były składane na bieżąco Radzie Miejskiej podczas odbywających się 

sesji. 

1. Ogólna charakterystyka Gminy Opatowiec 
 

1.1. Gmina Opatowiec położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego 

w powiecie kazimierskim i graniczy z następującymi gminami: 

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

Gmina Wiślica (powiat buski), woj. Świętokrzyskie, 

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

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

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

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

 

Gminę Opatowiec  na  dzień  31.12.2020  roku  ogółem  zamieszkiwało  3350  osób,  w tym 

mieszkańców stałych 3297, czasowych 53. W podziale na płeć: ilość kobiet - 1692, ilość 

mężczyzn - 1658. Osoby pełnoletnie - 2877. 
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Charakterystyka historyczna  

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

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

Benedyktyni zaczęli uczyć ludność podstawowych zawodów rolniczych, co znacznie 

przyspieszyło jej rozwój. Ważną postacią dla mieszkańców Opatowca jest żyjący w tym 

okresie święty Andrzej Świerad (ok. 980 – 1034 r.), eremita znad Dunajca. Według tradycji 

(zapisanej dopiero w XVI wieku) urodził się on w Opatowcu. U zbiegu rzek Dunajca i Wisły 

prowadził pełną wyrzeczeń działalność ewangelizacyjną, żyjąc z pracy własnych rąk, 

w skrajnym ubóstwie – na wzór życia św. Pawła. Około 1022 roku udał się na dzisiejszą 

Słowację, gdzie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego św. Filipa. Po jego śmierci imię 

świętego zasłynęło cudami, w konsekwencji Andrzej Świerad w 1083 został kanonizowany. 

Dziś kult Świętego, oprócz Tropia i Krakowa, jest żywy również w Opatowcu. W wyniku 

najazdu Tatarów w roku 1241 i 1259 Opatowiec został doszczętnie zniszczony i tylko dzięki 

zaangażowaniu mieszkańców ponownie odbudowany. W roku 1271 otrzymał prawa miejskie, 

oparte na statucie miasta Krakowa. W XV-XVI wieku nastąpił znaczny rozwój miejscowości, 

spowodowany coraz intensywniejszą działalnością produkcyjną zarejestrowaną w 12 cechach. 

Budownictwo murowane coraz częściej wypierają drewno, czego przykładem może być 

XV-wieczny Kościół zlokalizowany w Opatowcu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i użytkowana przeprawa promowa, pozwala na połączenie województwa z ościennym 

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

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

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

się przy tym najmniejszym Miastem w Polsce. 
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1.2. Na koniec 2020 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 

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

1) Budżet Gminy Opatowiec na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XIX/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Opatowiec na 2020 rok. 

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

uchwałą 

Nr XIX/85/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Polityka finansowa Gminy Opatowiec realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

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

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący 

wydatki majątkowe. 

 

Wykonanie budżetu Gminy Opatowiec w 2020 roku przedstawia się następująco: 

I. Dochody 16 882 216,21 II. Wydatki 15 440 545,11 

III. Przychody 1 367 553,17 IV. Rozchody 306 637,50 

Ogółem (I + III) 18 249 769,38 Ogółem (II + IV) 15 747 182,61 

 

2.1. Dochody 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

DOCHODY w tym 17 280 422,08 16 882 216,21 

dochody bieżące 13 786 308,43 13 528 656,37 

dochody majątkowe 3 494 113,65 3 353 559,84 

 

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 

24,73 % dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery bezpośrednie 

z budżetu państwa stanowiły 75,27 % dochodów ogółem.  
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Lp. Rodzaj dochodów Wykonanie 
Wykonanie 

planu w % 

Udział w 

dochodach 

ogółem w % 

A DOCHODY WŁASNE 2 939 168,36 91,83 17,41 

 Podatki i opłaty lokalne ( podatek od 

1 877 228,57 88,31 11,12 I nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 

 podatek od środków transportowych, 

 Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (karta 

74 446,72 87,58 0,44  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) 

115 115,48 52,04 0,68 
 

 

IV 
Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
433 820,24 96,40 2,57 

 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów 62 635,32 89,48 0,37 

V alkoholowych 

VI Pozostałe dochody i opłaty 375 922,03 151,09 2,23 

 Udziały w podatkach stanowiących dochód 
1 235 762,77 97,25 7,32 

B budżetu państwa 

I Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 233 489,00 97,15 7,31 

II Podatek dochodowy od osób prawnych 2 273,77 227,38 0,01 

C Subwencje z budżetu państwa 5 071 938,00 100,00 30,04 

D Dotacje celowe 5 935 347,08 79,64 35,16 

E Środki krajowe 1 700 000,00 597,33 10,07 

F Środki europejski 1 480 777,69 46,54 8,77 

 
Ogółem dochody 16 882 216,21 97,70 100,00 
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Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym samodzielność finansową gminy jest 

struktura dochodów budżetu. Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza 

potencjał finansowy oraz samodzielność finansową gminy w kreowaniu oraz generowaniu 

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

uzależnienie jednostki samorządu terytorialnego od sytuacji budżetu państwa, koniunktury 

gospodarczej czy poziomu bezrobocia. 

Drugą ważną grupą dochodów własnych gminy są udziały w podatkach budżetu 

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

państwa. Organy samorządowe nie maja wpływu ani na wysokość stawek podatkowych, ani na 

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

pośredni poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych i finansowych zachęcających 

podmioty gospodarcze do inwestowania na danym terenie, wzmacniania pozycji już 

działających firm, czy też powiększania dochodów ludności. 

Dochody uzupełniające to subwencje i dotacje. Z punktu widzenia samodzielności 

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

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

niższy jest stopień samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Opatowiec w 2020 roku wg klasyfikacji 

budżetowej przedstawia się następująco: 

Zestawienie dochodów własnych 

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

(%) 

756 75621 0010 
Wpływy z podatku  dochodowego 

od osób fizycznych 1 269 681,00 1 233 489,00 97,15 

 1 269 681,00 1 233 489,00 97,15 

 

756 75621 0020 
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych 1 000,00 2 273,77 227,38 

 1 000,00 2 273,77 227,38 

 

756 75615 
0310 

Wpływy z podatku 

 od nieruchomości 

635 000,00 417 308,78 65,72 

756 75616 280 000,00 244 732,40 87,40 

 915 000,00 662 038,18 72,35 

 

756 75615 
0320 Wpływy z podatku rolnego 

79 000,00 85 547,00 108,29 

756 75616 980 000,00 941 488,72 96,07 

 1 059 000,00 1 027 035,72 96,98 

 

756 75615 
0330 Wpływy z podatku leśnego 

20 358,00 9 169,00 45,04 

756 75616 10 000,00 5 569,16 55,69 

 30 358,00 14 738,16 48,55 

 

756 75615 
0340 

Wpływ z podatku od środków 

transportowych 

0,00 16 714,94 0,00 

756 75616 70 000,00 98 670,85 140,96 

 70 000,00 115 385,79 164,84 
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756 75616 0360 
Wpływy z podatku od spadków 

i darowizn 35 000,00 17 421,00 49,77 

 35 000,00 17 421,00 49,77 

 

900 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 15,20 0,00 

 0,00 15,20 0,00 

 

756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 9 072,00 90,72 

 10 000,00 9 072,00 90,72 

 

756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 19 159,00 273,70 

 7 000,00 19 159,00 273,70 

 

700 70005 0470 
Wpływy z opłat za trwały 

zarząd, użytkowanie 

i służebności 
1,00 0,01 1,00 

 1,00 0,01 1,00 

 

756 75618 0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 62 635,32 89,48 

 70 000,00 62 635,32 89,48 

 

756 75618 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na  
podstawie odrębnych ustaw 

0,00 1 917,20 0,00 

900 90002 450 000,00 433 820,24 96,40 

 450 000,00 435 737,44 96,83 

 

756 75616 0500 
Wpływ z podatku od czynności  

cywilnoprawnych 50 000,00 57 025,72 114,05 

 50 000,00 57 025,72 114,05 

 

700 70005 0550 
Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
3 200,00 3 280,36 102,51 

 3 200,00 3 280,36 102,51 

 

756 75615 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

0,00 172,00 0,00 

756 75616 2 000,00 6 358,92 317,95 

900 90002 0,00 3 904,03 0,00 

 2 000,00 10 434,95 521,75 

 

801 

80101 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie 

z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

15 906,00 0,00 0,00 

80104 0,00 7 762,00 0,00 

80148 16 380,00 8 346,80 50,96 

 32 286,00 16 108,80 49,89 

 

900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 323,57 0,00 
 0,00 1 323,57 0,00 

 

700 70005 0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów               

 o podobnym charakterze 

120 000,00 111 835,11 93,20 
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 120 000,00 111 835,11 93,20 

 

700 70005 0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

98 000,00 0,00 0,00 

 98 000,00 0,00 0,00 

 

852 85228 
    0830 Wpływy z usług 

0,00 6 697,00 0,00 

900 90001 80 000,00 62 584,16 78,23 

 80 000,00 69 281,16 86,60 

 

756 75615 

0910 
Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

1 000,00 481,11 48,11 

756 75616 3 000,00 7 924,84 264,16 

900 90002 0,00 509,88 0,00 

 4 000,00 8 915,83 222,90 

 

010 01010 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 

0,00 3,66 0,00 

855 85502 0,00 4,97 0,00 

900 90001 0,00 83,41 0,00 

900 90005 0,00 54,77 0,00 

 0,00 146,81 0,00 

 

010 01010 

0970 Wpływy z różnych dochodów 

500,04 409,01 81,80 

750 75023 119 905,66 140 931,74 117,54 

801 80101 4 500,00 83 427,95 0,00 

801 80148 29 899,00 13 287,60 44,44 

852 85202 0,00 2 000,00 0,00 

852 85203 0,00 15 181,59 0,00 

852 85219 0,00 30 643,04 0,00 

852 85230 0,00 107,92 0,00 

900 90005 0,00 9 627,90 0,00 

900 90019 2 000,00 0,00 0,00 

 156 804,70 295 616,75 188,53 

 

855 85502 2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

8 000,00 1 961,48 24,52 

 8 000,00 1 961,48 24,52 

 

RAZEM: 4 471 330,70 4 174 931,13 93,37 

 

Realizacja dochodów własnych w 2020 roku wyniosła 93,37 % w stosunku do planowanych dochodów. 

 

Zestawienie dotacji bieżących i majątkowych 

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

(%) 

 

010 01095 
   2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

447 403,83 447 403,47 100,00 

750 75011 84 167,00 80 744,97 95,93 
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75056 innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

27 325,00 21 325,00 78,04 

751 75101 767,00 767,00 100,00 

751 75107 28 664,00 28 664,00 100,00 

801 80153 23 983,00 21 977,21 91,64 

851 85195 350,00 350,00 100,00 

852 85215 480,00 452,23 94,21 

855 85502 900 851,00 883 109,50 98,03 

855 85503 61,00 36,08 59,15 

855 85504 89 643,00 88 350,00 98,56 

855 85513 22 213,00 21 166,20 95,29 

 1 625 907,83 1 594 345,66 98,06 

 

710 71035 2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji 

rządowej 

2 000,00 2 000,00 100,00 

 2 000,00 2 000,00 100,00 

 

801 80104 

 

2030 

 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) 

91 813,00 88 470,34 96,36 

852 85213 9 643,00 8 722,41 90,45 

852 85214 7 827,00 3 732,03 47,68 

852 85216 107 974,00 106 674,47 98,80 

852 85219 57 819,00 57 819,00 100,00 

852 85228 1 880,00 1 720,00 91,49 

852 85230 6 000,00 6 000,00 100,00 

852 85295 11 305,00 0,00 0,00 

854 85415 5 356,00 5 356,00 100,00 

855 85504 850,00 850,00 100,00 

 300 467,00 279 344,25 92,97 

 

801 80101 2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 

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

ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

89 999,90 89 999,85 100,00 

 89 999,90 89 999,85 100,00 

 

855 85501 2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone          
gminom(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane          

z realizacją świadczenia                         
wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci 

2 305 209,00 2 305 208,65 100,00 

 2 305 209,00 2 305 208,65 100,00 

 

900 90019 2440 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

17 456,00 10 888,83 62,38 

 17 456,00 10 888,83 62,38 
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630 63095 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.            

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności               

w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych                 

w paragrafie 625 

307 300,00 105 778,87 34,42 

900 90015 938 806,73 0,00 0,00 

 1 246 106,73 105 778,87 8,49 

 

700 70095 

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 

347 324,95 0,00 0,00 

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

801 80195 766 704,40 466 426,80 60,84 

900 90015 0,00 365 477,54 0,00 

900 90095 114 339,87 114 339,87 100,00 

921 92195 268 205,60 293 307,16 109,36 
700 70095 

6259 
0,00 45 447,60 0,00 

801 80195 330 672,05 0,00 0,00 
 1 845 406,89 1 284 998,97 69,63 

 

801 80195 6260 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji  i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

0,00 246 182,00 0,00 

 0,00 246 182,00 0,00 

 

600 60017 6630 

Dotacje celowe otrzymane 
z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

20 000,00 16 600,00 83,00 

 20 000,00 16 600,00 83,00 

 

RAZEM: 7 452 553,35 5 935 347,08 79,64 

 

W 2020 roku dotacje bieżące i majątkowe wykonane na poziomie 79,64 %. 

 

Zestawienie subwencji ogólnej 

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

(%) 

758 75801 
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 

2 385 883,00 2 385 883,00 100,00 

758 75807 2 650 873,00 2 650 873,00 100,00 

RAZEM: 5 036 756,00 5 036 756,00 100,00 

 

W 2020 roku subwencje ogólne zostały wykonane na poziomie 100,00 %. 
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Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela. 

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

(%) 

700 70005 0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

98 000,00 0,00 0,00 

 98 000,00 0,00 0,00 

630 63095 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.            

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności               

w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych                 

w paragrafie 625 

307 300,00 105 778,87 34,42 

900 90015 938 806,73 0,00 0,00 

 1 246 106,73 105 778,87 8,49 

700 70095 

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 

347 324,95 0,00 0,00 

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

801 80195 766 704,40 466 426,80 60,84 

900 90015 0,00 365 477,54 0,00 

900 90095 114 339,87 114 339,87 100,00 

921 92195 268 205,60 293 307,16 109,36 

700 70095 
6259 

0,00 45 447,60 0,00 

801 80195 330 672,05 0,00 0,00 
 1 845 406,89 1 284 998,97 69,63 

801 80195 6260 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji  i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

0,00 246 182,00 0,00 

 0,00 246 182,00 0,00 

758 75816 6290 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin. Powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych 
związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł 

284 600,03 1 700 000,00 597,33 

 284 600,03 1 700 000,00 597,33 

600 60017 6630 

Dotacje celowe otrzymane 
z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

20 000,00 16 600,00 83,00 

 20 000,00 16 600,00 83,00 

 

RAZEM 3 494 113,65 3 353 559,84 95,98 
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Analizując wykonanie dochodów za 2020 rok, należy stwierdzić, iż dochody ukształtowały się 

na poziomie 97,70 % w stosunku do prognozowanej kwoty dochodów. 

Subwencje zostały wykonane na poziomie – 100,00 %, dotacje celowe – 79,64 %, natomiast dochody 

własne – 93,37 %. 

Osiągnięte dochody na poziomie 97,70  % pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów 

w 2020 roku jest prawidłowa. 

  

Dochody budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2020 roku. Liczba 

mieszkańców na podstawie danych ewidencji ludności na dzień 31.12.2020r, 

 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca 5 039,47 

Dochody własne na 1 mieszkańca 1 246,25 

 

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 17 335 184,08 15 440 545,11 

wydatki bieżące 13 420 635,08 12 370 565,01 

wydatki majątkowe 3 914 549,00 3 069 980,10 
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Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Opatowiec w 2020 roku według działów 

klasyfikacji budżetowej 

Dz. N A Z W A Wykonanie Wykonanie Udział w 

  wydatków planu w % wydatkach 

    ogółem w % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 630 760,46 99,92 4,09 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
2 102,23 70,07 0,01 

600 Transport i łączność 
93 360,42 

43,77 

 
0,60 

630 Turystyka 144 806,56 36,06 0,94 

700 Gospodarka mieszkaniowa 14 071,52 3,00 0,09 

710 Działalność usługowa 10 582,00 29,73 0,07 

750 Administracja publiczna 2 407 904,01 92,41 15,59 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 29 431,00 100,00 0,19 

 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 78 561,35 76,06 0,51 

 przeciwpożarowa    

757 Obsługa długu publicznego 104 026,65 87,05 0,67 

801 Oświata i wychowanie 5 055 108,25 90,61 32,74 

851 Ochrona zdrowia 57 534,23 49,83 0,37 

852 Pomoc społeczna 700 594,69 92,87 4,54 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 972,87 81,20 0,67 

     

855 Rodzina 3 384 651,48 99,38 21,92 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 018 104,89 97,19 13,07 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 599 060,67 91,46 3,88 

926 Kultura fizyczna i sport 5 911,83 59,12 0,04 

 RAZEM 15 440 545,11 89,07 100,00 

     

 

W 2020 roku największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację: 

1) zadań z zakresu oświaty i wychowania  (32,74 % ogółu wydatków). 

2) zadań z zakresu Rodzina (21,92 % ogółu wydatków), 

Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł 15,59 %. 

 

Wydatki budżetu Gminy Opatowiec przypadające na 1 mieszkańca w 2020 roku.  

Liczba mieszkańców wg danych USC na dzień 31.12.2020r. 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 4 609,12 
  

Wydatki bieżące na 1 mieszkańca 3 692,71 
  

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca 916,41 
  



16 

 

2.3. Bezzwrotne środki finansowe z Funduszy Unii Europejskiej 

 

Dochody budżetu gminy ze źródeł zagranicznych–środki niepodlegające zwrotowi. 

2020 Wyszczególnienie Wykonanie 

  

Dochody ogółem, z tego 1 435 330,09 
  

bieżące 89 999,85 
  

inwestycyjne 1 345 330,24 
  

  

 

Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi 

 

2020 Wyszczególnienie 

Wykonanie z tego: 

ogółem Budżet gminy Fundusze UE Inne źródła 

Wydatki ogółem, z tego 3 193 356,46 711 468,14 2 235 706,32 246 182,00 

bieżące 109 512,85 19 513,00 89 999,85 0,00 

inwestycyjne 3 083 843,61 691 955,14 2 145 706,47 246 182,00 

 

2.4. Wynik budżetu 

Budżet Gminy Opatowiec za 2020 rok zamknął się nadwyżką w wysokości  1 441 671,10 zł. 

 

2.5. Nadwyżka operacyjna 

W 2020 roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków 

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

operacyjna wyniosła 1 158 091,36 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). 
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2.6. Przychody i rozchody 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

Przychody ogółem z tego: 312 762,00 1 367 553,17 

Kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych 
0,00 43 950,00 

Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki. 

Zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na 

pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 

312 762,00 1 323 603,17 

Rozchody ogółem z tego: 258 000,00 306 637,50 

Spłata pożyczek otrzymanych 258 000,00 258 000,00 

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 

pożyczki) 
0,00 48 637,50 

 

2.7. Zadłużenie 

Zadłużenie Gminy Opatowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 

5 825 000,00  zł., co stanowi 34,50 % 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 79 000,00 Wykonanie 85 547,00 108,29 osoby prawne 

Plan 980 000,00 Wykonanie 941 488,72 96,07 osoby fizyczne 
 

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

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

przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów                           

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

jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. 

Wymiar podatku rolnego w 2020 roku został ustalony na podstawie średniej ceny skupu 

żyta za okres 3 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2020, tj. 58,46 zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku 

ogłoszonym w Monitorze Polskim 2019 r. poz. 1017. 
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2. Podatek od nieruchomości 

Plan 635 000,00 Wykonanie 417 308,78 65,72 osoby prawne 

Plan 280 000,00 Wykonanie 244 732,40 87,40 osoby fizyczne 

 

Zasady funkcjonowania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami 

podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 

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

samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich 

części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

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

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

działalności gospodarczej. W 2020 roku opodatkowano 43 osoby prawne                                                    

i 1 291 osoby fizyczne. 

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XVII/75/2019 

w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości z dnia 29 listopada 2019 roku.                                            

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 

wynosiły- 131 601,19 zł 

 

3. Podatek leśny 

 

Plan 20 358,00 Wykonanie 9 169,00 45,04 osoby prawne 

Plan 10 000,00 Wykonanie 5 569,16 55,69 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 2020 roku ustalony został na podstawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku 

tj. 194,24 zł za 1 m3 (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku 

ogłoszonym w Monitorze Polskim 2019r. poz. 1018) oraz powierzchni lasów podlegających 

opodatkowaniu na terenie gminy. 
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4. Podatek od środków transportowych 

 

Plan 0,00 Wykonanie 16 714,94 0,00 osoby prawne 

Plan 70 000,00 Wykonanie 98 670,85 140,96 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 2020 roku łącznie 62 pojazdy. 

W 2020 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską w  Opatowcu Uchwałą 

Nr XVII/77/2019 w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych 

z dnia 29 listopada 2019 roku. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków 

transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 69 175,22 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 2020 r. do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych wysłano 524 

sztuk upomnień i wezwań na kwotę 194 561,71 zł   oraz wystawiono 230 tytułów 

wykonawczych na kwotę 70 093,08 zł. Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki 

wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta. 

6. Odroczenia 

1. Podatek rolny  – wydano 7 decyzji na łączną kwotę 4 304,00 zł 

2. Podatek od nieruchomości – wydano 1 decyzje na łączną kwotę 159,00 zł 

3. Podatek od środka transportowego  wydano 2 decyzje na łączną kwotę: 43 856,00 zł 

7. Umorzenia:  

a) Łączne zobowiązanie pieniężne: wydano 15 decyzji na kwotę 23 313,50 zł w tym: 

• podatek rolny na kwotę- 2 624,00 zł 

• leśny 19,00 zł 

• od nieruchomości 20 613,50 zł 

• odsetki 57,00 zł 
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8. Rozłożenie na raty: 

1. podatku rolnego wydano  2 decyzje na kwotę 3 614,12 zł   w tym: 

• podatek rolny 3 524,78 zł 

• koszty upomnienia 23,20 zł 

• odsetki 66,14 zł 

2. podatek od środka transportowego wydano 7 decyzji na kwotę 23 678,54 zł 

• środek transportowy  23 039,54 zł 

• odsetki 639,00 zł 

3. podatek od nieruchomości wydano 2 decyzję na kwotę 38 200,52 zł 

• podatek od nieruchomości 37 016,00 zł 

• koszty upomnienia 11,60 zł 

• odsetki 1 172,92 zł 

3. Placówki oświatowe 
W 2020 roku Gmina Opatowiec była organem prowadzącym dla 2 Zespołów Szkolno-

przedszkolnych z oddziałami przedszkolnymi, Są to: 

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

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

b) Publiczne przedszkole. 

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

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

b) Publiczne przedszkole. 

 

3.1. Rok szkolny 2019/2020 

W Zespołach szkolno-przedszkolnych  uczyło się 283 dzieci, w tym : 

1. Zespół szkolno-przedszkolny w Opatowcu – 184 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu – 121 dzieci,  

• Publiczne przedszkolne – 63 dzieci. 

2. Zespół szkolno-przedszkolny w Krzczonowie – 99 dzieci, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie – 71 dzieci, 

• Publiczne przedszkolne – 28 dzieci. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespołach Szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na 

pełne etaty zatrudnionych było 31,28 etatu nauczycieli, w tym 0,48 etatu zajmowali 
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nauczyciele stażyści, 1 etaty nauczyciele kontraktowi, 4 etaty nauczyciele mianowani i 25,81 

etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 

12,57 pracowników administracji i obsługi. 

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.  

 

3.2. Rok szkolny 2020/2021 

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

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

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

• Publiczne przedszkolne – 58 dzieci. 

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

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

• Publiczne przedszkolne – 24 dzieci. 

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

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

nauczyciele stażyści, 1 etaty nauczyciele kontraktowi, 3 etaty nauczyciele mianowani i 25,32 

etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 

12,26 pracowników administracji i obsługi. 

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

ze względu na jedną niepełnosprawność oraz 0 uczniów ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone. Spośród uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego 0 uczniów 

posiadało również orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. 

Od wielu lat niż demograficzny powoduje sukcesywne zmniejszanie się liczby uczniów 

w szkołach.  

3.3. 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 t. j.) zapewnienia 

dowozu do szkół, dowóz ten został zapewniony. Dowozem objęci zostali również uczniowie 
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niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach. Koszt dowozu uczniów 

do szkół wraz z zapewnieniem opieki wyniósł w 2020 roku 147 030,03 zł. 

W 2020 roku zawarto cztery umowy na dowożenie do szkoły dziecka 

niepełnosprawnego przez rodziców.  

3.4. Realizacja projektów w szkołach 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji 

projektów grantowych Gminy Opatowiec otrzymała kwotę 89 999,85 zł na zakup laptopów: 

• W ramach umowy o powierzenie grantu nr 2732/2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego 

pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Gmina Opatowiec otrzymała  kwotę 44 999,90 zł stanowiącą 100 % kwoty wydatków 

kwalifikowanych . W ramach projektu zakupiono 22 sztuki laptopów z przeznaczeniem dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu i w Krzczonowie. 

• W ramach umowy o powierzenie grantu nr 6050050552 w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Opatowiec otrzymała  kwotę 44 999,95 zł stanowiącą 100 

% kwoty wydatków kwalifikowanych . W ramach projektu zakupiono 15 sztuk laptopów 

z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu i w Krzczonowie. 

 

W ramach wydatków majątkowych Gmina Opatowiec realizuje następujące zadania: 

• Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez przebudowę boiska 

rekreacyjno-szkolnego  - przebudowa przy Szkole Podstawowej w Opatowcu, 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. 

 

Zadania inwestycyjne realizowane są przy udziale środków zewnętrznych pochodzących 

z następujących źródeł: 

• Umowa Nr 2020/0099/7496/SubA/DIS/SP/19  z dnia 11.03.2020 roku o dofinansowanie 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu 

Sportowa Polska -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019. Kwota 

dofinansowania 375 600,00 zł. Realizacja umowy „ Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej 

w Opatowcu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie, 

• Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0045/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-

0045/18 pn.” Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu gminy 

Opatowiec współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 7.4 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Kwota dofinansowania 

404 804,40 zł. 

• Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0012/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.05.00-26-

0012/17 pn.” „ Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji 

i historii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 6.5 „ Rewitalizacja Obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „ Rozwój miasta” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 



23 

 

Szkolny Klub Sportowy”  

W roku 2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie oraz 

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

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

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

umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. 

3.5. Stan szkół 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych należy uznać za dobry. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej 

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

W szkołach i punktach przedszkolnych szereg prac remontowych i napraw wykonano 

we własnym zakresie, ponosząc jedynie koszt zakupu materiałów. 

 

3.7. Wydatki szkół 

Na wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych gmina wydała w 2020 r. 

kwotę 5 055 108,25 zł, w tym subwencja oświatowa wynosiła 2 385 883,00 zł, dotacje celowe 

oraz inne dochody 110 467,55 zł. Łącznie subwencja oświatowa i dotacje celowe pokryły 

49,38 % ogółu wydatków. Kwotę 2 558 757,70 zł gmina pokryła z dochodów własnych. 

Dowóz uczniów do szkół kosztował gminę 147 030,03 zł. Ogółem w 2020 r. wydatki 

na oświatę stanowiły 32,74 % 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. 

 

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 dokonano remontu elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem, 

wymieniono stolarkę okienną. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W chwili obecnej trwa remont pomieszczeń Domu Kultury. 
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Samorządowa Instytucja Kultury zatrudniała 4 osoby – 3,0 etaty. 

Statutową działalność realizowała na podstawie ramowego planu pracy na rok 2020, 

jednak w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wielu zaplanowanych działań nie 

udało się zrealizować. 

 

W 2020 roku zorganizowano następujące wydarzenia: 

Data Nazwa  Liczba osób 

1 raz w tygodniu 

(01.01-12.03. 2020 

10 zajęć) 

Zajęcia instrumentalno-wokalne 57 

1 raz w tygodniu 

(01.01-12.03. 2020 

10 zajęć) 

Zajęcia biblioteczne 86 

20.01.2020 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – osoby 

dorosłe 
7 

22.01.2020 Gminny Dzień Babci i Dziadka 96 

23.01.2020 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – młodzież 13 

27.01-07.02.2020 Ferie w bibliotece 54 

10.03.2019 r. 

Gminny Dzień Kobiet – występy artystyczne dzieci i 

młodzieży biorących udział w zajęciach 

dodatkowych realizowanych w bibliotece 

(Organizator – Urząd Miasta i Gminy w 

Opatowcu) 

200 

04.09.2020 Narodowe czytanie 24 

 

Stan księgozbioru  w 2020. – 9 289 książek 

1) Liczba zakupionych książek ogółem -  290 w tym: 

a) dla dzieci i młodzieży  -  137 

b) dla dorosłych  -  153 

Kwota wydana w 2020 roku na zakup książek ogółem wyniosła 6 089 zł, w tym 

z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł. 
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Czytelnictwo w 2020 roku : 

1. zarejestrowanych użytkowników - 483, 

2. wypożyczeń – 1 874. 

100 % księgozbioru Biblioteki zostało wprowadzonego do systemu 

elektronicznego MAK+.  

 

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 31.12.2020 r. zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę  było  6 osób na 5 etatów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizuje zadania w zakresie pomocy 

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

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

oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego w 2020 r. zostało przeznaczone 

700 590, 07 zł. W ramach niniejszej kwoty zostały wypłacone następujące świadczenia: 

• Zasiłki stałe dla 18 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 7 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących  (8 osób w rodzinach),  

• Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 16 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 16 uczniów. W ramach programu 

udzielona została również pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 

posiłku lub żywności dla 16 świadczeniobiorców (26 osób w rodzinach) o niskich dochodach 

oraz udzielono pomoc dla 1 osoby w formie posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.

  

Gmina  Opatowiec za pośrednictwem Ośrodka ze środków własnych finansowała także  pobyt 

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

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

i umieszczona w Schronisku dla osób bezdomnych.  

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

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

Pracą socjalną  objętych na terenie Gminy było 93 rodziny (176 osób w rodzinach). 

Dodatek mieszkaniowy przyznany został przyznany dla 4 rodzin, natomiast dodatek 

energetyczny dla 2 rodzin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również  zadania wynikające z ustawy 
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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 2020 roku przeznaczona została kwota w wysokości  883 109,50 zł . 

Realizacja wymienionych  świadczeń przedstawiała się następująco: 

• zasiłki rodzinne wypłacane były dla 151 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 3 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 8 dzieci,  

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 

dla 19 dzieci , 

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

wypłacono dla 20  dzieci,  

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła 

wypłacono dla 4 dzieci,  

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono dla 84 dzieci,  

• Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono  14 matkom,  

• Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 82 osób, 

• Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 7 osób,  

• Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 10 osób,  

• Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 16 osób,  

• Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 7 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 42 514, 13 zł. 

Odprowadzono została również od 21 osób pobierających świadczenia opiekuńcze składki 

na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21 166,20 zł. 
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Kolejnym bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez MOPS był  Program Rodzina 500+. 

Środki pieniężne przeznaczone  na wypłatę  świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania 

w  2020 r. wyniosły 2 305 208,65 zł.  W ramach Programu  świadczenie wychowawcze zostało 

przyznane dla 411 dzieci wychowujących się w 255 rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy. 

 Świadczenie  „Dobry start” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało 

i wypłacone  dla 285 dzieci na ogólną kwotę 85 500,00 zł. 

Stypendia szkolne w 2020 roku w ramach pomocy materialnej dla uczniów, pochodzących 

z rodzin o niskich dochodach,  otrzymało 4 dzieci na łączna kwotę 5 952,00 zł.   

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

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

pomocą 8 rodzin ( 18 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 14 kart  dla 9 rodziców i 5 dla dzieci. 

Ośrodek wydał również dla 6 osób decyzje w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (5 decyzji przyznających, 1 decyzje odmowną).  

W 2020 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 2019 zostało zakwalifikowanych 315 osób,  a do 

Podprogramu 2020 zakwalifikowano 185 osób. 

W 2020 r. w ramach POPŻ 2014-2020  Podprogram 2019 mieszkańcom Gminy wydane zostały 

produkty żywnościowe o łącznej masie 15 302,70  kg żywności  o wartości 68 766,16 zł, natomiast 

dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2020 zaplanowana została na rok 2021. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od września 2020 r. zgodnie z ustawą                 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) realizował 

zadanie w formie wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, którzy ubiegali się o dofinansowanie 

w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Program „ Czyste Powietrze” zakłada wspieranie działań ograniczających wytwarzanie 

zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia człowieka.  

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu na potrzeby Programu, wydał 4 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego. 

 Ośrodek zapewniał obsługę organizacyjną – techniczną dla  Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Opatowiec. 

Ogółem w 2020 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 4 024 010,08 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. 
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4.3. Urząd Stanu Cywilnego 

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

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

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

zadania zlecone prze Wojewodę świętokrzyskiego. Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania 

wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, 

Kodeksu cywilnego, zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane 

z przetwarzaniem danych osobowych w Rejestrze Stanu Cywilnego. W roku 2020 w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Opatowcu: 

1. sporządzono 30 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja 

bieżąca jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego); 

2. wydano 295 odpisów aktów stanu cywilnego; 

3. wydano łącznie 5 zaświadczeń (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 

powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa); 

4. zarejestrowano 48 wzmianek do aktów stanu cywilnego; 

5. zarejestrowano 96 przypisków do aktów stanu cywilnego; 

6. przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 1 243 aktów stanu 

cywilnego; 

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

Prezydenta RP 11 parom jubilatów); 

8. Jubileusz 100. urodzin mieszkanki Senisławic. 

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 2020 z zakresu spraw związanych z dowodami osobistymi: 

1. wydano 106 dowodów osobistych; 

2. unieważniono w systemie 171 dowodów osobistych: 

• z powodu: 

- zgonu, 

- utraty, 

- uszkodzenia, 
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- upływu terminu ważności, 

-wymiany bez warstwy elektronicznej. 

5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom 
 

Na terenie Gminy Opatowiec działają następujące komórki zajmujące się profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

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

problemów uzależnień: 

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 2020r. poz. 050 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 2021-2025; 

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

Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021, poz. 642). 

2. Obowiązujące uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień: 

1) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec, 

2) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Opatowiec na lata 2021-2025, 

3. Obowiązujące strategie: 

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Opatowiec na lata 2016 – 

2022; 

2) Strategia rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024. 

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu; 
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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: 

- 154 porad osobom z problemem uzależnienia alkoholu w tym: 

- 133 porad wobec osób uzależnionych (55 porad wobec osób stosujących przemoc                                    

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

- 21 porad wobec osób współuzależnionych (0 porad wobec osób stosujących przemoc                                    

w rodzinie / 21 porad wobec osób doznających przemocy w rodzinie). 

2) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie – sporządzono 

9 „Niebieskich kart” 

3) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrzono 

wnioski wobec 12 osób z problemem uzależnienia od alkoholu, 2 osoby skierowano na 

leczenie do punktu konsultacyjnego, sporządzono 1 wniosek o przymusowe leczenie. 
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5. Bezpieczeństwo publiczne – OSP 
 

Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec w 2020 r. funkcjonowało 11 jednostek 

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

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

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

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

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

ubezpieczenia i zapewnienia ich gotowości bojowej. 

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

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

z obowiązującymi przepisami zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

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

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

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Opatowiec są wyposażone 

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

jednostka została zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii Jednostek Operacyjno-

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

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

o wydajności 800 l/min. oraz 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 2020 r. działało 254 strażaków 

(w tym: 223 mężczyzn, 8 kobiet, 19 członków wspierających i 4 honorowych), z tego 

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

kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Wszystkie OSP posiadają remizy oraz syreny 

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

wymagające remontów, są systematycznie odnawiane i konserwowane. W 2020 r. stan 

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

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

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

technicznej w gotowości do zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych.  

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

odpowiednie kategorie prawa jazdy do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Wszystkie 

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

wypadków. 

W 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatowiec interweniowały 49 

razy (11 pożarów, 37 miejscowych zagrożeń, fałszywe alarmy 1): 

1) OSP Opatowiec - 20 razy; 

2) OSP Kocina – 20 razy; 
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3) OSP Ksany – 5 razy; 

4) OSP Charbinowice – 1 razy; 

5) OSP Krzczonów – 2 razy 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Opatowiec wydano w 2020 

roku kwotę  76 805,35 zł. Wydatki te zrealizowano na: 

1) poprawę wyposażenia osobistego strażaków, 

2) zakupy nowego wyposażenia bojowego, 

3) bieżące naprawy i konserwacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych, 

4) poprawę wyszkolenia ratowników, 

5) działania operacyjne jednostek operacyjno-technicznych, 

6) utrzymanie konserwatorów sprzętu ppoż., 

7)     badania lekarskie kierowców i ratowników, 

8) działalność prewencyjną w postaci organizowania eliminacji szczebla gminnego    

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

W 2020 r. udało się pozyskać dla Ochotniczych Straży Pożarnych w OSP Opatowiec, 

Chwalibogowice, Kocina, Ksany, Krzczonów, Charbinowice środki finansowe na zakup ubrań 

specjalnych, hełmów, piły do cięcia drewna z Ministerstwa Sprawiedliwości do prowadzenia 

akcji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 37 736.00 zł. 

6. 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. Z powodu COVID-19 Powiatowa Liga Futsalu nie wystartowała.  

Ważniejszym wydarzeniem sportowym na terenie gminy były Turnieje o Puchar 

Burmistrza w Piłce Siatkowej, w którym brały udział drużyny z terenu gminy. 
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7. 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 

2020 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

W 2020 roku nie przeprowadzano otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

zawartych w ustawie.  

Organizacjom i stowarzyszeniom udostępnione były pomieszczenia na prowadzenie 

działalności statutowej w budynkach należących do Gminy Opatowiec;  

Informowano na bieżąco o szkoleniach, oraz możliwościach pozyskania środków na bieżącą 

działalność organizacji pozarządowych ze źródeł spoza budżetu Gminy;  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w 2020 roku przeprowadziło dwa granty 

w ramach zadania realizowanego poprzez LGD „ Perły Ponidzia” : wydano publikację ‘ Gmina 

Opatowiec, dla Ciebie Polsko” oraz zakupiono instrumenty muzyczne dla Orkiestry Dętej           

w Kocinie”.  OSP Rogów i OSP Kamienna za pośrednictwem LGD złożyły wnioski                         

o dofinansowanie budowy placów zabaw przy swoich remizach.  

W 2020 roku powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich w sołectwie Urzuty. 

Organizacje i stowarzyszenia czynnie włączyły się w przygotowanie i organizację imprez, 

m.in.: 

• XXVIII Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec w Piłce Siatkowej  

• Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie 

Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z tym wprowadzone obostrzenia 

sprawiły, że udział w życiu kulturalnym gminy został znacząco ograniczony. Planowane 

imprezy, zawody sportowe i uroczystości w 2020 aktywizujące środowiska organizacji 

pozarządowych nie odbyły się. 
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Gmina Opatowiec jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, 

na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2020 rok, jest członkiem Stowarzyszenia 

"Szlak Jagielloński" na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2020 rok.  

 

8. Ochrona środowiska, infrastruktura drogowa, 

miejsca pamięci narodowej 
 

W Gminie Opatowiec w 2020 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 2020 roku przyjęty Uchwałą XXIII/98/2020 Rady 

Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 marca 2020. 

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; 

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 BAROS Maciej Glijer, ul. Berezów 76 D,            

26-130 Suchedniów, 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; 
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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 2020 r. na terenie Gminy Opatowiec wyłapano 11 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. 

 

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 2020 r. otrzymała dofinansowanie na: 

• rozbudowa infrastruktury i  poprawa wyglądu budynku Domu Kultury w Opatowcu 

• modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Trębaczów na długości 63 mb 

przebudowie budynku gospodarczego na toalety i pomieszczenia magazynowe, 

znajdującego się obok Ośrodka Zdrowia w Opatowcu  

• wymiana kotłów C.O. w SP Krzczonów i SP Opatowiec 

• budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej 

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. 
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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 2020 roku na terenie Gminy odebrano od właścicieli nieruchomości następujące 

odpady komunalne: 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg]   

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 364,36 

   

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 59,80 

   

20 01 02 Szkło 32,12 

   

16 01 03 Zużyte opony 10,66 

   

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 41,82 

   

20 01 01 Papier i tektura 2,42 

   

20 01 39 Tworzywa sztuczne 11,08 

20 01 21 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 0,02 

   

16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 7,36 

   

 



37 

 

1) Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu  Gminy Opatowiec wynosi 529,64 Mg 

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

tworzyw sztucznych i szkła – 40,14 % 

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 7,80 % 

4) Liczba przydomowych oczyszczalni w gminie -224. 

 

9.7. Azbest 

W 2020 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 10 888,83 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 2020 roku 

 

 
Demontaż, transport  

 i    unieszkodliwianie 
Transport i unieszkodliwienie 

Masa (Mg) 2,250 23,39 

Liczba właścicieli 

nieruchomości 
1 7 

Łączna kwota brutto (zł) 1 458,00 9 430,83 

 

 

9.8. Infrastruktura drogowa, planowanie przestrzenne 

1. Infrastruktura drogowa 

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

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

modernizacji bądź przebudowy w najbliższym czasie. W najlepszym stanie technicznym 

są drogi i ulice, których remont był przeprowadzony w ostatnim czasie. W 2020 r.  

zmodernizowano jedną drogę tj. 
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1) Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Trębaczów dz. nr 141 od km 

0+000 do km 0+0063. 

 

W większości przypadków drogi gminne mają nawierzchnię asfaltową i wzmocnione są 

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

odwadniających, w wyniku czego podczas wiosennych i jesiennych deszczy następuje 

pogorszenie stanu i dodatkowe nakłady na utrzymanie dróg. W roku 2020 na zakup materiału 

oraz prace przy w/w drogach zostały poniesione wydatki w wysokości około 91 015,74 zł 

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

Marszałkowskiego. W większości brak dokumentacji uniemożliwia stwierdzenie                             

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

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

W związku z coraz większymi wymiarami sprzętu rolniczego oraz interwencjami mieszkańców 

należałoby rozważyć przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich działek 

drogowych stanowiących własność Gminy Opatowiec, a których przebieg wzbudza 

zastrzeżenia.  

2. Decyzje o warunkach zabudowy 

W roku 2020 wydanych zostało łącznie 14 pozytywnych decyzji o warunkach 

zabudowy oraz 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W/w decyzje dotyczyły 

przede wszystkim rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej poprzez 

rozbudowę istniejących gospodarstw rolnych. tj. 10 decyzji, usługowej – 1 decyzja, pozostałe – 

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

zabudowy wyniosła 10,1122 ha., a dla lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40, 0685 ha. 

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 2020 zostały wykonane nasadzenia roślinności (graby) 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.  
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10. Inwestycje w Gminie Opatowiec 
 

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

W 2020 roku została wykonana przebudowa drogi gminnej w miejscowości  

Trębaczów. Firma "KWARC" Bartłomieja Głuchowskiego z Mikułowic wykonała nową 

nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 63 mb., na drodze gminnej 

w Trębaczowie. Wartość zadania wyniosła blisko 34 tys. zł. Dotacja w całości pokryła koszt 

inwestycji i pochodziła z budżetu państwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Prace polegały na 

wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie nawierzchni asfaltowej. 

W powyższym remoncie drogi wykonano następujące prace: roboty pomiarowe przy robotach 

ziemnych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni, mechaniczne ścięcie poboczy, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu, 

umocnienie poboczy. 

10.2 Remont Domu Kultury w Opatowcu. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma Usługi Remontowo-

Budowlane Krzysztof Parlak z Sępichowa wykonała w/w prace za kwotę  348 500,00 zł.                 

W ramach zadania znalazły się prace rozbiórkowe istniejącego zadaszenia za budynkiem Domu 

Kultury, wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej, podjazdu dla niepełnosprawnych, 

sceny i nowego zadaszenia na zewnątrz budynku, remont sceny w sali kinowej, wymiana 

parkietu, malowanie, montaż klimatyzacji, paneli fotowoltaicznych, malowanie elewacji. 

Gmina Opatowiec, pozyskała środki na rewitalizację miejscowości Opatowiec  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Terminem realizacji 

zadania był koniec listopada 2020 roku. 

10.3. Przebudowa budynku gospodarczego obok Ośrodka Zdrowia w Opatowcu. 

W ramach tego zadania zaplanowano szereg prac polegających na budowie nowego 

budynku pełniącego rolę toalety publicznej i pomieszczeń magazynowych obok Ośrodka 

Zdrowia w Opatowcu. Koszt robót to ponad 150 tys, zł. Gmina Opatowiec, pozyskała środki na 

rewitalizację miejscowości Opatowiec  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego. Terminem realizacji zadania był koniec października 2020 

roku. 

10.4. Nowy piec CO w szkole w Krzczonowie. 

Wymiany starego kotła na piec wielofunkcyjny, zasilany m.in. "ekogroszkiem" 

dokonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Sępichów 88 A, 28-136 

Nowy Korczyn. Wartość zadania wyniosła blisko 80 tys. zł. i pokryta została w całości ze 

środków własnych gminy. Użytkowany dotychczas, wyeksploatowany, piec został zastąpiony 

w pełni wydajnym, nowym o mocy 200 kW marki SAS Solid 200 LT. 
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10.5. Budowa oczyszczalni ścieków w Krzczonowie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma EKODREN 

Naturalne Systemy Oczyszczania z Warszawy wykona zadanie pod nazwą „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec, w systemie zaprojektuj 

i wybuduj”.W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego, demontaż 

istniejącej oczyszczalni oraz montaż nowej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość całego 

zadania, realizowanego ze środków unijnych i zabezpieczonych przez gminę Opatowiec 

wynosi ok.1 mln złotych. Terminem realizacji zadania jest koniec października 2021 roku. 

 

10.6. Budowa boiska sportowego w Opatowcu. 

 „Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu” była zadaniem 

realizowanym w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Rewitalizacja 

Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. Wartość zadania  

wyniosła blisko 430 tys. złotych. Wykonawcą wyłonionym w ramach procedury przetargowej 

była Firma FRANCUZ Bogdana Francuza z Żębocina gm. Proszowice. W ramach przebudowy 

wykonane zostało: boisko sportowe o wymiarach 48x26 m z nawierzchnią sztuczną, 

z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem oraz bieżnia ze skocznią do skoku w dal. 

Terminem realizacji zadania był. 31 października 2020 roku. 

10.7. Budowa boiska sportowego w Krzczonowie. 

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie  została 

współfinansowana ze wsparcia pozyskanego przez gminę Opatowiec, w ramach działania 7.4 

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” ze środków europejskich. Wykonawcą 

robót była Firma Dro-Mar Marcin Dróżdż ze Skaryszewa. Wartość zadania to blisko 450 tys. 

złotych. Zakres prac obejmował wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 

wraz systemem nawadniającym i piłkochwytami, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu oraz 

bieżnię ze skocznią do skoku w dal. Pozostałe środki, wkład własny gminy Opatowiec, zostały 

uzupełnione z dodatkowych środków rządowych, pozyskanych na ten cel przez Burmistrza 

Miasta i Gminy z Ministerstwa Sportu w ramach działania "Sportowa Polska". 

10.8. Nowa siłownia wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Opatowcu Opatowiec. 

Staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka gmina 

pozyskała środki na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej, szansą dla 

szkół z terenu gminy Opatowiec”. Zakupiony został profesjonalny sprzęt w tym dwie bieżnie, 

ergometr wioślarski, maszyna eliptyczna, rower treningowy pionowy, dwufunkcyjna maszyna 

na mięśnie klatki piersiowej i barków, trzyfunkcyjna maszyna na mięsień klatki piersiowej 

i mięśnie grzbietu, maszyna - brama dwustanowiskowa, ławka regulowana oraz lustra. Koszt 

zakupu wyposażenia wyniósł ponad 117 tysięcy złotych, 70% tej kwoty stanowią środki 

europejskie, reszta to wkład własny gminy. Dostawcą urządzeń była firma IMG z Gdyni. 

Nowoczesny sprzęt wpłynie na podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkole oraz 
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stworzy jak najlepsze warunki do treningu i kultury fizycznej, na co gorąco liczymy, gdy 

wreszcie nasze dzieci będą znów normalnie uczęszczały na zajęcia lekcyjne w szkołach, gdzie 

będą mogły korzystać z bogatej, dostępnej tam infrastruktury naukowej i sportowej. 

10.9 Zadanie polegające na budowie rowerowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 

na terenie Gminy Opatowiec. 

Nowy rowerowy trakt przez sołectwo Kamienna (Brodek) ma długość 1230 mb.   

Wartość zadania zrealizowanego na terenie naszej gminy wyniosła blisko 340 tys. złotych             

i obejmowała budowę ścieżki asfaltowej, oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej                  

i budowę infrastruktury towarzyszącej. Powstało miejsce obsługi rowerzystów wyposażone                 

w wiatę z ławkami i stolikami oraz uchwytami dla rowerów.  

Wykonawcą inwestycji była firma Star Budowa Karol Cieśla z Chybic.  

Przebiegająca śladem byłej kolejki wąskotorowej inwestycja pozwala naszym mieszkańcom 

poruszać się po rowerowym szlaku przez teren powiatu kazimierskiego i buskiego. 

Blisko 38-kilometrowa trasa, której koszt wyniósł ponad 9 mln złotych, realizowana przez 

gminy Wiślica, Opatowiec, Czarnocin i Kazimierza Wielka, oraz Powiat Kazimierski, łączyć 

w przyszłości będzie Kraków przez Proszowice i Kazimierzę Wielką z Wiślicą. 

Warto dodać, że inwestycja poprzedzona była żmudnym, wieloletnim procesem 

przygotowywania dokumentacji, w tym nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. gruntu 

po dawnej "wąskotorówce" na terenie gminy Opatowiec. Przebieg trasy, przez teren trudny          

i podmokły  spowodował dodatkowe prace i koszty po stronie inwestora, tzn. gminy 

Opatowiec. Konieczna była zmiana przebiegu trasy i wykonanie prac koniecznych do poprawy 

stabilizacji gruntu. 

10.10 Wymiana kotła co w Szkole Podstawowej w Opatowcu. 

Stary, kilkunastoletni kocioł węglowy, który uległ uszkodzeniu, zastąpiony został 

wielofunkcyjnym o mocy 100 kW nowej generacji, zasilanym tzw."ekogroszkiem".  

Wartość inwestycji wyniosła ok. 52 tys. zł. i pokryta została w całości ze środków własnych 

gminy Opatowiec. Wymiany dokonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak.  

10.11. Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno – fizyczno – informatycznych  

do szkół – Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Szkoły Podstawowej w Opatowcu. 

Wartość zadania opiewała na kwotę 57 474 zł. brutto. Wykonawcą dostaw była Firma 

Handlowa AKS, Kazimierz Szczygielski z Przeworska. Dostawa obejmowała m.in. pomoce 

dydaktyczne, sprzęt komputerowy stanowiący wyposażenie pracowni szkolnych. 
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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 

132,1017ha. Nieznaczna część gruntów stanowiących własność obciążona została prawem 

użytkowania wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób 

trzecich. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień 

właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat. 

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Opatowiec, pogrupowanych 

wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów 

Lp. 

Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących 

własności 

Powierzchnia gruntów w ha 

Gminy Opatowiec   

   

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

   

1 Grunty zabudowane wykorzystywane na cele publiczne 2,014 

   

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 
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 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 Struktura % 

   

grunty orne 1,9450 100% 

   

 

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd daje osobom trzecim bardzo mocne prawo 

rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do 

uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat. 

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 
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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: 

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

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

c) 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: 

• CHARBINOWICE 

• CHWALIBOGOWICE 

• KAMIENNA 

• KOCINA 

• KRZCZONÓW 

• KSANY 

• MISTRZOWICE 

• OPATOWIEC 

• ROGÓW 

• RZEMIENOWICE 

• SENISŁAWICE 
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Świetlice wiejskie w miejscowościach : 

• KĘSÓW 

• KOBIELA 

• KOCINA (budynek 1) 

• KOCINA (budynek 2) 

• URZUTY 

 

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe: 

 

L.p. Nr księgi Nr działki Adres Uwagi Własność Gminy  

       

1 KI1I/00027731/2 122 

 

ul. Gancarska 2, 28-

520 Opatowiec 

 

Mieszkalno-

Użytkowy (Ośrodek 

Zdrowia Opatowiec) 

1/1 

 

2 KW28386 610 

 

Krzczonów 43b, 28-

520 Opatowiec 

 

Użytkowy w 

budynku Remizy 

OSP 

1/1 

 

3 KW37644 135 Kocina 

Użytkowy w 

budynku świetlicy 

wiejskiej  

1/1 

 

4 KW7330 600/1 

 

Krzczonów 56/1, 28-

520 Opatowiec 

Mieszkalno –

Użytkowy (Ośrodek 

Zdrowia Krzczonów) 

1/1 

 

5 KW32026 150/2 
Mistrzowice 31, 28-

520 Opatowiec 

Mieszkalny (była 

Szkoła Podstawowa) 
1/1 
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Zakończenie 
 

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

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

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

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

życia jej mieszkańców. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec 

Sławomir Kowalczyk 


