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Rozdział 1. 

Wstęp. 

Obowiązek przedstawienia przez Wójta Radzie Gminy Piekoszów raportu o stanie 

gminy wynika z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym1. 

Raport Wójt przedstawia Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja na sesji Rady. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu 

obywatelskiego. Rada Gminy może podjąć uchwałę określającą szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu. Raport rozpatruje Rada Gminy podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi, jako pierwszy dokument przed absolutorium. Nad przedstawionym raportem 

o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń 

czasowych. 

Mieszkańcy gminy w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do 

Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 

mieszkańców.  

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy będą mogli zabierać głos według kolejności otrzymania przez 

Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos 

w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Zmiana ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

poz.875) przedłużono termin przedstawienia raportu o stanie gminy w 2020 roku  o 60 

dni. 

 

 

 

___________________________ 
1 - art.28aa dodany przez art.1 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. poz.130) i ma zastosowanie do kadencji organów jednostek 

samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca weszła 

w życie (to jest od kadencji 2018 – 2023).   
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Rozdział 2. 

Ogólna charakterystyka gminy. 

Gmina Piekoszów położona jest w centralnej części województwa 

świętokrzyskiego, na zachodnim  skraju Gór Świętokrzyskich, w widłach rzeki Bobrzy 

i Łososiny (Wiernej Rzeki), w odległości około 12 km od centrum Kielc. Obszar 

gminy wynosi 103km2 i rozciąga się z zachodu na wschód na odległość około 17 km, 

a z północy na południe blisko 10 km. W skład gminy wchodzi 21 jednostek 

pomocniczych (sołectw).  

Tabela 1. Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa Gminy Piekoszów w latach 

2017 – 2019. 

Lp. Sołectwo 

Liczba mieszkańców sołectwa 
Różnica 

2018:2019 na dzień 

31.12.2017r. 

na dzień 

31.12.2018r. 

na dzień 

31.12.2019r. 

1. Bławatków 542 540 540 0 

2. Brynica 1139 1160 1166 +6 

3. Gałęzice 326 328 322 -6 

4. Szczukowskie Górki 432 424 426 +2 

5. Janów 553 564 556 -8 

6. Jaworznia 1859 1852 1842 -10 

7. Jeżynów 109 107 105 -2 

8. Lesica 245 243 234 -9 

9. Łosień 272 266 269 +3 

10. Łosienek 590 591 586 -5 

11. Łubno 297 296 299 +3 

12. Micigózd 1190 1206 1228 +22 

13. Piekoszów 2976 2951 2948 -3 

14. Podzamcze 720 730 734 +4 

15. Rykoszyn 1208 1220 1224 +4 

16. Skałka  372 368 349 -19 

17. Szczukowice 870 876 876 0 

18. Wesoła 349 349 348 -1 

19. Wincentów 938 950 957 +7 

20. Łaziska 488 487 485 -2 

21. Zajączków 842 848 851 +3 

Razem 16317 16356 16345 -11 

Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Piekoszowie. 
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Liczba mieszkańców Gminy Piekoszów na dzień 31.12. 2019 roku  zmalała o 11  

osób w stosunku do roku poprzedniego. 

W roku 2019 w Gminie Piekoszów urodziło się 155 dzieci, a zmarło 162 

mieszkańców, przyrost naturalny ludności ujemny i wynosi:  - 7. 

W 2019 roku mieszkańcy gminy zawarli 79 związków małżeńskich. 
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Rozdział 3. 

 

Zadania realizowane przez gminę. 

 
Wójt Gminy Piekoszów realizuje zadania własne  gminy określone w art. 7 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przy pomocy: Urzędu Gminy 

w Piekoszowie, jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości 

prawnej oraz jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, do których 

zalicza się: instytucję kultury, samorządowy zakład podstawowej opieki zdrowotnej 

i spółkę komunalną.  

Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, do zadań tych zalicza się także sprawy obejmujące organizację, 

przygotowanie i  przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.  

Do podstawowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się między 

innymi zadania z zakresu: 

 

• Urzędu Stanu Cywilnego, 

• ewidencji ludności, 

• dowodów osobistych, 

• działalności gospodarczej, 

• spraw wojskowo-obronnych, 

• Obrony Cywilnej, 

• utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie 

gminy, 

• wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone 

w dniu 13 października 2019r.   
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3.1. Ochrona zdrowia. 

Zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia realizuje utworzony w tym celu 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Społecznej w Piekoszowie (SZPOZ), który 

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Zgodnie ze statutem  nadanym uchwałą Nr XXXII/211/2016 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 30 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r. 

poz.4036) do podstawowych zadań Zakładu należą świadczenia zdrowotne 

w szczególności w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrii, szczepień 

ochronnych, zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych, pielęgniarstwa rodzinnego 

i środowiskowego, medycyny szkolnej, opieki nad kobietą ciężarną i płodem, 

porodem, połogiem oraz noworodkiem, profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Celem 

Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia oraz sprawowanie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej.  

Rada Gminy corocznie do dnia 31 maja, zgodnie z obowiązkiem wynikającym 

z przepisu art.53a ust.1 – ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej  

dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu, na podstawie  

przedkładanego przez kierownika „Raportu”. 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie stosując 

wzory na wskaźniki ekonomiczno-finansowe wg rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. uzyskał za 2019 rok łącznie ocenę 59 punktów,  

na maksymalną sumę 70 punktów. Wynik ten oznacza, że SZPOZ Piekoszów uzyskał 

84 %  możliwych punktów oceny. Głównym źródłem finansowania działalności 

Zakładu jest umowa ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Kielcach na świadczenie usług w zakresie zgodnym ze statutem. 

  

Na koniec grudnia 2019  roku zadeklarowanych pacjentów było do:  

• lekarza POZ  - 10.308,  

• pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - 10.235,  

• położnej - 4.120, 

• 1.588 uczniów szkół objętych opieką medyczną.  

  

Samorządowy Zakład POZ Piekoszów na dzień 31.12.2019r. zatrudniał 29 osób  

na umowę o pracę, 1 osobę na umowę powołania, 5 osób na podstawie umowy 

zlecenia i 8 osób na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług 

medycznych, czyli razem 42 osoby. 
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Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. udzielono 42.422 porad lekarskich, 

w tym 337 wizyt domowych, co średnio na jeden dzień pracy daje ok. 169 porad. 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie został 

wybrany w ramach otwartego konkursu ofert na podmiot leczniczy, który 

zorganizował i kontynuował realizację gminnych programów szczepień 

profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko Meningokokom– „Stop 

Meningokokom” oraz Programu zdrowotnego Gminy Piekoszów „Grypa – lepiej 

zapobiegać niż leczyć”. W ramach powyższych programów zaszczepionych zostało: 

220 osób - „Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz 32 dzieci - „Stop 

Meningokokom”. 

Ponadto w 2019 roku wykonano prace i zakupiono sprzęt, w ramach drobnych prac 

remontowych na łączną kwotę 35.479,60 zł (w tym: zakup dwóch chłodziarek  

do przechowywania szczepionek łącznie 21.397,10 zł;  autoklaw 4.838,00 zł; 

komputer do punktu pobrań 2.200,00 zł; usługi remontowe drobne 3.400,00 zł; 

niszczarki do gabinetów lekarskich 2.644,50 zł). 

Dodać należy, że Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Piekoszowie we  współpartnerstwie z Samorządowym Zakładem Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach w 2019r. rozpoczął realizację wniosku w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego ze środków RPO Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII  „Sprawne usługi publiczne” Dział 7.1. 

„Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój  e – zdrowia)  

na łączną kwotę 629.791,78zł z możliwością dofinansowania 85% tj. 535.323,02zł 

(327.576,94zł dofinansowania dla SZPOZ w Piekoszowie.) 

SZPOZ Piekoszów wykonał swoją część projektu w 52% na łączną kwotę kosztu: 

233.012,05zł, z czego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

dofinansował wydatki na kwotę 171.260,53zł, a 61.751.52 zł SZPOZ Piekoszów 

pokrył z własnych środków (wkład własny 15% kosztów kwalifikowalnych 

30.222,44zł; koszty niekwalifikowalne 31.529,08 zł).  

Kolejny etap projektu w przypadku SZPOZ Piekoszów obejmuje okres  

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. i polega m.in. na dokończeniu organizowania 

serwerowni wraz z okablowaniem strukturalnym, zakupie i montażu agregatu 

prądotwórczego oraz promocji i rozliczeniu projektu. Zaplanowano zatem na ten cel 

do wydatkowania na 2020 rok kwotę 216.098,28zł, z czego: 155.313,39zł  

do refundacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,  

a 60.784,89zł środki własne SZPOZ Piekoszów lub dotacja z Urzędu Gminy 

Piekoszów (w tym: 27.408,25zł wkład własny do projektu i 33.376,74zł  

na przewidziane kosztorysami koszty niekwalifikowalne). 
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3.2. Pomoc społeczna. 

Zadania w zakresie pomocy społecznej zarówno własne, jak i zlecone z zakresu 

administracji rządowej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

(GOPS), który jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości 

prawnej, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej.  

Zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Nr XVIII/123/2015 Rady Gminy Piekoszów 

z dnia 15 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015r. poz.4101 ze zm.) 

do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. Przy Ośrodku działa również zespół interdyscyplinarny 

realizujący zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

W ramach zadań zleconych GOPS przyznaje i wypłaca pomoc materialną 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów, 

przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Drugą jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Piekoszowie (ŚDS), który jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą 

osobowości prawnej, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Zgodnie 

ze statutem nadanym uchwałą Nr XXVI/244/2005 Rady Gminy Piekoszów z dnia 

23 lutego 2005r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2005r. Nr 113, poz.1431 ze zm.) 

do podstawowych zadań Domu należy tworzenie warunków do realizacji zadań 

określonych w art.51a ustawy o pomocy społecznej, do których należy świadczenie 

usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 

umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 

społecznym.  ŚDS jest placówką pobytu dziennego przeznaczona dla osób przewlekle 

chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność Domu ma na celu 

usamodzielnianie podopiecznych poprzez organizację alternatywnych form 

integracyjnych w środowisku, współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami 

i innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z działalnością Domu.  

ŚDS zapewnia usługi transportowe w zakresie dowozu i odwozu uczestników na 

zajęcia.  Dowóz w całości finansuje Gmina Piekoszów, natomiast koszty działalności 

pokrywane są z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Uczestnicy mają możliwość spożywania gorącego posiłku, 

przyznanego w ramach treningu kulinarnego. 
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W 2019r. ośrodek miał przyznane 29 miejsc. W 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie wydał 31 decyzji przyznających pobyt w placówce. Nie 

przybyło nowych osób.  Ubyła 1 osoba. Obecnie z usług w ŚDS  korzysta 30 osób. 

 Postępowanie wspierająco–aktywizujące, jakie realizuje placówka obejmuje: 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, trening higieniczny, trening 

zdrowotny i lekowy, trening umiejętności społecznych, trening budżetowy, trening 

umiejętności spędzania wolnego czasu, trening funkcji poznawczych 

(spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, 

słuchowy, pamięci), biblioterapia oraz inne formy postępowania, w tym 

przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy.   

Ponadto postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje także: 

• poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów użytkownika; 

• poradnictwo socjalne, także dla opiekunów użytkownika, z wykorzystaniem 

ofert wyspecjalizowanych instytucji; 

• psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z różnych ofert 

publicznych,  

w tym z usług medycznych, zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego 

i farmakoterapii. 

W ŚDS funkcjonowały w 2019 roku następujące pracownie: pracownia rękodzieła 

artystycznego (w tym pracownia stolarsko-modelarska; pracownia ceramiczna), 

pracownia komputerowa, pracownia humanistyczna, pracownia muzyczna, pracownia 

gobeliniarsko-krawiecka, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia aktywizacji 

ruchowej. W 2019  roku oferta ŚDS została wzbogacona o następujące 

działania:  terapia światłem lampą Bioptron (Koloroterapia),  zajęcia na platformie 

wibrującej, masaż z użyciem maty masującej, aromatoterapia.  

Jednym z ważniejszych elementów rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, jest ich udział w przedsięwzięciach kulturalno-rekreacyjnych. 

W 2019r. uczestnicy ŚDS korzystali z seansów w grocie solnej, uczestniczyli 5. 

dniowej wycieczce nad morzem, na zajęciach w kręgielni, w Oceanarium, Parku 

Miniatur, w kinie, uczestniczyli w Balu Maskowym. Spotkania integracyjne 

i wycieczki poza walorem edukacyjnym, mają pozytywny wpływ na uczestników oraz 

uatrakcyjniają ofertę ŚDS. W ramach treningu zaradności życiowej uczestnicy 

załatwiają sprawy w urzędach, na poczcie, w punktach usługowych, przychodniach 

lekarskich, bibliotece, biorą udział w przedsięwzięciach kulturalnych. 

Wśród osób, u których rehabilitacja w ŚDS przyniosła pozytywne efekty, 

najszybszą i największą poprawę obserwuje się w zakresie funkcjonowania 

społecznego. Przede wszystkim ujawnia się ona w umiejętności harmonijnego 

współżycia w grupie, podejmowania i wykonywania obowiązków, tworzenia więzi 

emocjonalnych z innymi. Zauważalnym efektem jest wydłużenie okresu remisji u osób 

chorych psychicznie. Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez placówkę 

podopieczni stają się coraz bardziej samodzielni, otwarci, pewni siebie, świadomi 

własnych potrzeb, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości. Dzięki współpracy 
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z PUP jeden z użytkowników ŚDS  podjął zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

W ostatnim kwartale 2019r została przeprowadzona inwestycja polegająca na 

wykonaniu instalacji ciepłowniczej, obejmująca zakup oraz montaż pieca, adaptację 

pomieszczenia na kotłownię oraz wykonanie komina wentylacyjnego. Dotychczas 

ciepło dostarczane było z sąsiedniego budynku GOK, jednakże instalacja ta nie była 

na tyle sprawna, aby ogrzewać budynek ŚDS. Od grudnia 2019r. budynek ŚDS ma 

swoją kotłownię, na której wykonanie uzyskano dofinansowanie od Wojewody 

Świętokrzyskiego w kwocie 65 tys. zł, przy wkładzie własnym z budżetu gminy 

w wysokości 30.625zł. 
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3.3. Edukacja publiczna.  

Zadania w zakresie edukacji publicznej realizuje 8 placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów, działających w formie 

jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej, 

funkcjonujących jako jednostki budżetowe: 

1) Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, w którego skład wchodzi: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego oraz Przedszkole 

w Piekoszowie; 

2) Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni, w którego skład wchodzi: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole w Jaworzni; 

3) Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe,  w którego 

skład wchodzi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. 100 – 

lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe oraz Przedszkole 

Integracyjne w Micigoździe;   

4) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie; 

5) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy; 

6) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu; 

7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie; 

8) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach. 

 

Od 2018 roku wszystkie funkcjonujące samorządowe placówki oświatowe 

posiadają patronów i sztandary, była to niepowtarzalna okazja związana z obchodami 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

W 2019 roku przeprowadzono jeden konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie. Komisja konkursowa wyłoniła, 

kandydata na stanowisko dyrektora w osobie Pani Agaty Skalskiej. Kandydatka 

została powołana na stanowisko dyrektora na pięcioletnią kadencję.    

Poniżej przedstawione zostały działania podejmowane przez szkoły oraz 

osiągnięcia dzieci i młodzieży do nich uczęszczających. 

W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy działa „Akademia 

Małego Strażaka”, do której należało  52 uczniów (w porównaniu do 2018r. o 28 

dzieci więcej) chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej 

pomocy oraz poznać bliżej pracę strażaka. 11 maja 2019 r. w Kielcach mali strażacy 

dali pokaz ratownictwa medycznego oraz gaszenia płonącego samochodu. Uczniowie 

szkoły chętnie z sukcesami biorą udział w bardzo wielu konkursach 

 i projektach, np.: „Ferie z ekonomią”- celem projektu było wzbudzenie 

zainteresowania uczniów zagadnieniami ekonomii oraz wykorzystaniem jej zasad 

w życiu codziennym. Na podsumowanie projektu, w nagrodę za opracowanie 
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najlepszego modelu lokalnego przedsięwzięcia  młodzież z klas. VII – VIII wyjechała 

na wycieczkę do Warszawy. Kolejny konkurs to „Mistrz ekonomii” – celem konkursu 

było przede wszystkim: rozbudzenie wśród uczniów świadomości  oraz zainteresowań 

problematyką ekonomiczną, zachęcenie do samodzielnego podnoszenia wiedzy 

z zakresu oszczędzania, a także zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy 

ekonomicznej w praktyce.  Cztery uczennice - solistki z zespołu „Efekt” wzięły udział 

w tanecznych Mistrzostwach Świata federacji WADF w Libercu w Czechach. 

Tancerki zajęły następujące miejsca: 3. miejsce Inga Kobiec, 8. miejsce Amelia 

Tomasik, 12. miejsce Gabriela Momot.  Inga Kobiec otrzymała stypendium Wójta 

Gminy Piekoszów za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach  Świata  

w kategorii Artistic Acrobatic Dance. Jak w roku poprzednim przed Świętami Bożego 

narodzenia przed szkołą stanęła żywa szopka.  

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu organizowane są 

konkursy, które cieszą się wielką popularnością na szczeblu powiatowym jak np. 

 „V Powiatowy Konkurs Mitologiczny”. W szkole organizowany jest także Turniej 

szachowy, w którym udział biorą uczniowie z terenu Gminy Piekoszów oraz 

sąsiedniego Strawczyna. Ponadto szkoła w roku 2019 realizowała projekt w ramach 

programu Erasmus+ umożliwiający lepsze poznanie zasad matematyki za pomocą 

oprogramowania. Zaplanowane działania realizowane były wspólnie ze szkołami 

partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Turcji, Niemiec i Słowacji. 

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów z SP Łosień w zakresie 

języka angielskiego, korzystania z nowoczesnych technologii  matematyki oraz 

doskonalenie pracy zespołowej i projektowej.  

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie realizowała wiele 

projektów, wśród których warto wyliczyć: „Ferie z ekonomią”, „Razem dla 

bezpieczeństwa w powiecie kieleckim” oraz #Superkoderzy w ramach, którego szkoła 

pozyskała 2.500zł. Brała także udział w programie NBP „Polski złoty ma 100 lat”. 

Za pozyskane środki w wysokości 10.000 zł. zrealizowano dodatkowe zajęcia 

edukacyjne oraz wycieczki do NBP w Kielcach i Warszawie. Uczniowie szkoły 

wygrali konkurs pod nazwą „Przesłanie klimatyczne” organizowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

i otrzymali nagrodę 14.000 zł, z czego 10.000zł przeznaczono na wyposażenie 

pracowni edukacyjno – przyrodniczej, a  4.000zł przeznaczono na wycieczkę 

ekologiczno – przyrodniczą. Kolejne sukces to wygrana w konkursie „Lekcje 

o  Funduszach Europejskich V” - a nagrodą była tablica interaktywna. Uczniowie 

uczestniczyli w „Pikniku Matematycznym” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

oraz w finale konkursu „Świętokrzyskie dla Europy” - 6 uczennic otrzymało nagrody. 
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Ponadto w szkole odbyły się liczne okazjonalne uroczystości m.in. rocznica 

nadania szkole sztandaru i imienia a także uczniowie szkoły brali udział w obchodach 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2019r. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich 

Górkach często z sukcesami biorą udział w licznych konkursach z zakresu wiedzy 

przedmiotowej, literatury, sportu. Działająca w szkole grupa teatralna „Teatr z duszą” 

wzięła udział w V Ogólnopolskim Konkursie Inscenizacji Teatralnych w Języku 

Niemieckim „Deutsche Bühne” w Łodzi. Uczniowie przedstawili bajkę 

pt. „Kopciuszek”. Grupa zajęła 3 miejsce w kategorii „Najlepszy zespół teatralny”. 

Ponadto grupa została nagrodzona za scenografię oraz dwie uczennice otrzymały 

nagrody w kategorii „Najlepsze kreacje aktorskie”. Po raz dziesiąty odbył się Gminny 

Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka. W zmaganiach konkursowych udział wzięło 

sześć placówek oświatowych z Gminy Piekoszów. W szkole odbył się również 

„Tydzień Języków Obcych” zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego 

i niemieckiego. W trakcie tego tygodnia odbywały się konkursy , gry i zabawy 

językowe. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz wykazać się 

współpracą w grupie podczas rozwiązywania zagadek w Escape Room-ie. W celu 

dalszej integracji z rodzinami i uczniami jak w poprzednim roku odbył się Festyn 

rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka. W grudniu 2019 roku 

zakwalifikowała się do etapu rejonowego Konkursów Kuratoryjnych jedyna w gminie 

Finalistka: Oliwia Konarska z klasy VIII. Tytuł uzyskała z przedmiotu: język polski. 

Przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

działa 27 Kielecka Drużyna Harcerska, która zrzesza 16 członków. Harcerze w 2019 r. 

w maju zorganizowali historyczną grę terenową dla całej społeczności szkolnej. Poza 

tym byli inicjatorami zabawy andrzejkowej i spotkania wigilijnego.   W szkole odbyło 

się w szkole spotkanie z instruktorem górskim i wodnym, który poprowadził 

z uczniami klas IV – VIII warsztaty pt.” Po szlaku idę w góry”.  

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni  bierze udział w projekcie 

międzynarodowym ERASMUS+ pt. „Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. 

Wspólnie troszczymy się o nasz dom”. Międzynarodowa współpraca szkół ma na celu 

wspólne realizowanie programu „Eco School” i zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi. 

Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii 

i Turcji. Uczniowie szkoły zdobywali liczne nagrody w konkursach o zasięgu 

powiatowym i wojewódzkim. We współpracy z rodzicami odnowiono sale lekcyjne, 

pokój nauczycielski świetlicę, szatnie oraz górny korytarz.  

W Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizuje się innowację 

pedagogiczną: nauczanie dwujęzyczne w klasach VII z rozszerzoną nauką języka 

niemieckiego. Od 2018r. działają klasy sportowe – koedukacyjne, w których 

dyscypliną przewodnią jest dla chłopców piłka nożna, a dla dziewcząt piłka siatkowa. 

Realizowana jest również innowacja pedagogiczna z badmintona. W szkole tej działa 
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chór „Bonus”, który  co roku  wiele nagród i wyróżnień w konkursach gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich a nawet międzynarodowych.  

W ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły realizowane były projekty  

Erazmus+ i POWER. Projekty obejmowały współpracę z Węgrami, Grecją, Włochami 

i Estonią. 

W Przedszkolu w Piekoszowie od sierpnia 2019r. jest realizowany projekt 

„TIKoludki w naturze”. Dofinansowanie w kwocie 260 tys. zł (przy całościowej 

kwocie projektu 306 tys.) pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach projektu oddział przedszkolny w Piekoszowie został 

wyposażony w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, instrumenty muzyczne, kącik 

zabaw z elementami sensorycznymi, podręczniki do nauki języka angielskiego 

i pomoce logopedyczne. Przedszkole otrzymało również nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, np. roboty, maty do nauki programowania, dywan interaktywny z grami 

edukacyjnymi w języku angielskim, multimedialny program edukacyjny i tablice 

interaktywne. W ramach programu przeszkolono również kadrę nauczycielską 

w zakresie TIK. We wszystkich grupach przedszkolnych, prowadzone są także zajęcia 

dodatkowe. Dzieci korzystają z zajęć naukowo – doświadczalnych, są też wyjazdy 

edukacyjne, rytmika, zajęcia taneczne i dodatkowy język angielski. 

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która wydaje blisko 1000 posiłków dla 

dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy.  

W Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe rozpoczęło 

działalność Szkolne  Koło Wolontariatu i Drużyna Harcerska. Szkoła z powodzeniem 

organizuje festyny rodzinne oraz festiwale dla szkół z terenu Gminy Piekoszów oraz 

placówek oświatowych z gmin ościennych. Uczniowie szkoły zdobywają liczne 

nagrody w konkursach i przeglądach artystycznych. W szkole powstało 

Stowarzyszenie Eureka działające na rzecz wsparcia ZOPI w Micigoździe w skład 

którego wchodzą rodzice uczniów oraz nauczyciele. W ubiegłym roku kalendarzowym 

w szkole wprowadzono system dziennika elektronicznego. Zakończono prace 

związane z zagospodarowaniem placu szkolnego (kostka brukowa, organizacja ruchu, 

pas zieleni, miejsca parkingowe). 

Od dnia 1 września 2019 roku w Gminie Piekoszów funkcjonują wyłącznie szkoły 

podstawowe ośmioklasowe, w ramach podanych powyżej placówek oświatowych.  

 

W 2019 roku zakończyły działalność gimnazja prowadzone przez Gminę 

Piekoszów w Piekoszowie, Jaworzni, Łosieniu i Zajączkowie oraz Niepubliczne 

Gimnazjum w Brynicy, zgodnie z postanowieniami art.127 ust.2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Rada Gminy 

Piekoszów potwierdziła tę okoliczność stosownymi uchwałami z dnia 26 września 

2019r.: 
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• XV/116/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 

im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie; 

• XV/117/2019 sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 

w Jaworzni 

• XV/118/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

w Łosieniu; 

• XV/119/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

w Zajączkowie. 

Na terenie gminy funkcjonują również placówki oświatowe prowadzone przez inne 

podmioty niż Gmina Piekoszów i są nimi: 

• Niepubliczne Przedszkole Fundacji Rozwój dla Przyszłości z Brynicy –200 

wychowanków, 12 oddziałów przedszkolnych, 

• Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College 

w Piekoszowie – 47 wychowanków, 3 oddziały przedszkolne. 

Corocznie zgodnie z postanowieniami Prawa oświatowego w terminie do dnia 

31 października, przedstawiana jest Radzie Gminy „informacja o stanie realizacji 

zadań oświatowych gminy  za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 

na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wynikach 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

Dane statystyczne dotyczące poszczególnych placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów przedstawione zostały 

w Tabeli 2.  

Tabela 2. Zestawienie ilości uczniów, oddziałów szkolnych oraz etatyzacja nauczycieli wg stanu na 

dzień 30 września 2019 roku wg. Systemu Informacji Oświatowej w poszczególnych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Piekoszów . 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 

2019 Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 23 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

189 11 15,97 1 2,89 0,5 11,58 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

 

 

2019 

Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 27 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

104 10 19,98 1 0 1 17,89 
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Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie 

2019 Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 20 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

165 10 19,00 0 2,66 5 11,34 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach 

2019 Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 16 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

111 8 13,61 0 2 4 7,61 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

2019 Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów Liczba nauczycieli –29 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

181 11 25,26 0 0,5 4 20,76 

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni 

2019 Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 30 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

253 13 23,10 0,43 1 1 20,67 

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe 

2019 Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 44 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

172 13 33,30 0 9,14 12,29 11,87 

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 

2019 Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów Liczba nauczycieli – 78 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

648 29 59,44 1,36 2 0,92 55,16 

 

Źródło: dane Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych UG Piekoszów. 
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3.4. Opieka nad dziećmi do lat 3. 

Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizuje Żłobek Gminny 

w Piekoszowie, działający w formie jednostki organizacyjnej gminy nieposiadającej 

osobowości prawnej, funkcjonujący jako jednostka budżetowa. Zgodnie ze statutem 

nadanym uchwałą Nr XLII/307/2013 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 kwietnia 

2013r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013r. poz.2595 ze zm.) do podstawowych 

zadań Żłobka należy udzielanie świadczeń obejmujących działalność pielęgnacyjną, 

opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku i potrzeb dzieci. 

Żłobek zapewnia zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku powyżej 20 tygodnia 

życia do 3 lat. Dzieciom zapewniona jest opieka pielęgnacyjna, wychowawcza oraz 

edukacyjna.  W 2018 roku do żłobek zapewniał opiekę 38 dzieciom,  w porównaniu 

z rokiem 2017 kiedy to placówka posiadała 26 miejsc, przybyło 12 nowych,  dzięki 

wykorzystaniu środków rządowych w ramach Resortowego Programu  „Maluch+”, 

z którego w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie Żłobka pozyskano kwotę - 72.600 

zł. Dzięki pozyskiwanym środkom polepszeniu ulegają warunki lokalowe oraz 

następuje ciągły rozwój placówki. 

W 2019 roku również złożono wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego 

o dofinansowanie ze środków rządowych w ramach Resortowego Programu  

„Maluch+ 2019” moduł drugi na bieżące funkcjonowanie oraz wniosek na utworzenie 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z Programu „Maluch+” 2019 1b. Wnioski 

uzyskały akceptację na kwotę - 72.600 zł pierwszy wniosek i  572.000 zł drugi 

wniosek. 

W ramach podjętych działań otwarto w styczniu 2020 roku dwa nowe oddziały po 

13 dzieci w każdej grupie, utworzono dwie sale zabaw z bezpośrednim wyjściem na 

zewnątrz, kuchnię z  zapleczem cateringowym, jadalnię, szatnię, salę gimnastyczną 

i pomieszczenia gospodarcze oraz rozbudowano istniejące sale na piętrze o tarasy 

zewnętrzne, oraz wykonano elewację budynku, łącznie powstało 366,6m2 nowej 

powierzchni użytkowej, a łączna liczba miejsc dla dzieci to już 64.  Całkowity koszt 

inwestycji to kwota 1.131.024,60zł z czego 559.024,60zł to koszty własne gminy. 

Ubiegamy się również o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na 

częściowa refundację wydatków związanych z adaptacja pomieszczeń na parterze 

budynku oraz na bieżące funkcjonowanie, wniosek o dofinansowanie projektu 

„Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice” uzyskał akceptację w 2020r. na kwotę 

950.371,94zł przy całkowitej wartości zadania 1.150.624,73zł, oraz złożony został 

kolejny wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie w ramach 

rządowego programu „Maluch+ 20220” kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka. 

Wprowadzono zmiany w zasadach odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, 

wprowadzono opłatę stałą od 1 stycznia 2020 roku w wysokości 200 zł miesięcznie. 

Skutki finansowe tej uchwały podane zostaną w raporcie za 2020 rok. 

 



20 
 

3.5. Kultura. 

Zadania w zakresie kultury oraz bibliotek gminnych realizuje Biblioteka Centrum 

Kultury w Piekoszowie, działająca w formie instytucji kultury posiadającej osobowość 

prawną. Instytucja ta powstała z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Piekoszowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie na mocy uchwały 

Nr LVII/384/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 21 marca 2014r. i funkcjonuje w tej 

formie od 1 kwietnia 2014r. W skład struktury Biblioteki Centrum Kultury 

w Piekoszowie wchodzą: Biblioteka Główna w Piekoszowie oraz filie biblioteczne 

w Rykoszynie, Zajączkowie i Brynicy, a także Centrum Kultury w Piekoszowie wraz 

ze świetlicami w Szczukowicach, Wincentowie i Gałęzicach. Powyższe budynki 

funkcjonują na tych samych zasadach co w roku ubiegłym. Zgodnie ze statutem 

nadanym uchwałą Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015r. 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015r. poz.3042 ze zm.) do podstawowych zadań 

instytucji należy wspieranie i animowanie kulturalnej aktywności mieszkańców 

Gminy Piekoszów, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wspieranie 

działalności twórczej grup, zespołów, samodzielnych artystów. Instytucja również 

udostępnia zbiory biblioteczne, prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną. 

W instytucji od wielu lat prowadzone są zajęcia tematyczne skierowane do dzieci, 

młodzieży i dorosłych tj. taniec, wokal, zajęcia muzyczne z gry na instrumentach 

(gitara, keyboard, pianino), karate, joga, aerobik, akrobatyka, zumba, zajęcia 

ceramiczne i plastyczne. Ponadto utworzone zostały dwa kluby, w których 

prowadzone są zajęcia kreatywne tj. Klub Kreatywnego Dziecka „Chochlik” i Klub 

Kreatywnego Dziecka „Chochliczek”.  

Czytelnictwo w bibliotece głównej oraz filiach w porównaniu z rokiem 2018 ma 

ogólnie tendencję delikatnie wzrostową w kwestii zarejestrowanych czytelników. 

Podobnie z wypożyczeniami czy odwiedzinami – statystyka utrzymuje się na 

stabilnym, wysokim poziomie z lekką tendencją wzrostową.  Wzrost ilości 

uczestników imprez w bibliotekach to wielki sukces instytucji – w porównaniu 

z rokiem ubiegłym odnotowano duży wzrost osób, które biorą udział w inicjatywach 

i działaniach organizowanych przez BCK. 

W 2019 roku Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zrealizowała wiele 

działań, które wpisały się już w kalendarz wydarzeń naszej gminy. Są to przede 

wszystkim uroczyste obchody świąt państwowych. W ubiegłym roku z okazji 

odzyskania niepodległości zorganizowano uroczystości gminne oraz koncert 

patriotyczny. Ponadto wzorem poprzednich lat odbyły się uroczyste obchody Święta 

Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi, w ramach którego zorganizowano kolejną 

edycję wydarzenia sportowego „Bieg z flagą w ręku”. 

Instytucja organizuje też imprezy plenerowe. Stałymi elementami w naszej gminie 

stają się już: czerwcowa kilkudniowa impreza MegaMoc Piekoszowa oraz sierpniowe 
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Dożynki Gminy Piekoszów. Naszą ambicją jest doprowadzić do tego, aby MegaMoc 

Piekoszowa była imprezą wiodącą w powiecie kieleckim, jak w tym momencie np. 

okoliczna Strawczynada. Rokrocznie  imprezę tę ulepsza się i zwiększa się jej zasięg. 

Dożynki natomiast kilka lat temu przywrócone zostały, jako impreza plenerowa 

w naszej gminie i widać z roku na rok, że była to dobra decyzja.  

Instytucja organizuje rokrocznie bardzo wiele imprez o charakterze kulturalnym, 

oświatowym czy sportowym w 2019 roku były to chociażby takie wydarzenia jak:  

• Przegląd Obrzędów Ludowych, który osiągnął już rangę wojewódzką i cieszy 

się odpowiednią estymą wśród uczestników; 

• gminne przeglądy wokalne i teatralne, w których uczestniczą dzieci i młodzież 

ze szkół z terenu gminy tj. Przegląd Talentów BCK, Przegląd Piosenki 

Popularnej, Miniatury Sceniczne, Przegląd Kolęd i Pastorałek, XIX Przegląd 

Teatralny we współpracy z ZOPI w Micigoździe – w sumie 5 przeglądów; 

• konkursy wiedzy i artystyczne, które cieszą się wielką popularnością wśród 

uczniów. W 2019 roku odbyły się Konkurs Literacki „Magiczne pióro”, 

Konkurs „Ogród moich marzeń”, Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III 

szkół podstawowych, Konkurs czytelniczy dla klas IV-VI, Wielkanocny 

konkurs plastyczny, Konkurs na Najlepszą recenzję książki „Senior seniorowi 

poleca”, Konkurs wiedzy o Żołnierzach wyklętych (dla klas VI-VIII z powiatu 

kieleckiego), I Międzypokoleniowy Konkurs Wiedzy Matematycznej, 

Powiatowa Olimpiada Sportowa (w ramach MegaMocy Piekoszowa), Konkurs 

na najlepszy spot promujący bibliotekę, Konkurs czytelniczy „Znasz lektury jak 

mało który”, Konkurs plastyczny „Malowane poezją”, Konkurs matematyczno-

plastyczny „Sztuką jest matematyka” – w sumie 13 konkursów; 

• wydarzenia sportowe tj. Wyścigi szkółek kolarskich, Turniej Tenisa Stołowego 

o Puchar Starosty Kieleckiego, Sylwestrowy Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Wójta Gminy Piekoszów, Bieg z Flagą w ręku; 

• akcja wakacyjna, kolonie, ferie to czas wytężonej pracy instytucji, w którym 

pod opieką pracowników jest dziennie kilkadziesiąt dzieci z terenu gminy. 

W 2019 roku kolonie zorganizowane były w Mikoszewie nad Morzem 

Bałtyckim; 

• wycieczki dla dorosłych, w których w ciągu ostatnich lat uczestniczyło ponad 

400 osób. Rocznie jest to minimum 5 wycieczek jednodniowych i jedna 

trzydniowa. W 2019 roku odbyły się wycieczki do Bochni, w Tarnowskie Góry, 

trzydniowa wycieczka w Gorce, do Rawy Mazowieckiej i do Wieliczki. 

• gry terenowe to nowy rodzaj działalności instytucji, w których w ciekawy 

sposób młodzież może nauczyć się historii i kultury własnego regionu. W 2019 

roku zorganizowano Powiatową Historyczną Grę Terenową, Powiatową Grę 

Terenową „Zapisane w pamięci”. 
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• koncerty i spotkania autorskie weszły już na stałe w plan pracy instytucji. Są 

one realizowane głównie ze środków zewnętrznych. W 2019 roku odbyły się 

spotkania z Markiem Piekarczykiem (koncert z okazji Dnia Kobiet), 

Wiesławem Drabikiem (autor dla dzieci), Anną Seniuk, Edytą Zarębską (autor 

dla dzieci), Łukaszem Zabdyrem (ilustrator dla dzieci), Adrianną Biedrzyńską, 

Anną Treter (koncert), Basią Stępniak-Wilk (koncert), Teatrem Animacji 

Piaskowej ze spektaklem „Mały książę”, Jackiem Fedorowiczem, zespołem 

Kobranocka (koncert), Teatrem Old Timers Garage w spektaklu „Żona do 

adopcji”, Kieleckim Teatrem Tańca w widowisku „Zobacz Jazz”, fotografem 

Krzysztofem Zającem, malarzem Przemysławem Suligą – w sumie 15 spotkań 

i koncertów. 

Instytucja realizuje wiele więcej działań, jednak trudno w krótki i zwięzły sposób je 

opisać. Ważnym elementem pracy instytucji jest realizacja projektów przy 

współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2019 roku otrzymano dofinansowanie 

na kilka działań: 

• „Zapisane w pamięci” – sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - w kwocie 22 360 zł. 

 

Celem projektu było zwiększenie aktywnego zaangażowania młodych ludzi 

z terenu gminy w dbanie o lokalne dziedzictwo historyczne, podniesienie poziomu 

wiedzy na temat wydarzeń z przeszłości, które miały miejsca na terenie gminy 

i rozbudzenie wśród nich zainteresowania lokalną historią. Cel projektu jest nadal 

realizowany poprzez: wydanie publikacji książkowej o miejscach pamięci, jakie 

znajdują się na terenie Gminy Piekoszów, aplikacji na telefon, dzięki której 

mieszkańcy będą mogli odbyć również wirtualną podróż w przeszłość, szlak pieszy 

i rowerowy, gdzie będą zaznaczone punkty, w których znajdują się obiekty 

upamiętniające wydarzenia lub bohaterów z przeszłości, tablice wraz z ich opisem, 

organizację gry terenowej śladami miejsc pamięci dla dzieci i młodzieży ze szkół 

z terenu gminy, stworzenie historycznej gry planszowej oraz rajd śladami miejsc 

pamięci.  

 

• „Festiwal Konfrontacje Kultur” – projekt dofinansowany ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 

2019” - w kwocie 33.200 zł. 

 

Założeniem projektu, dzięki któremu udało się zorganizować pierwsza edycję 

festiwalu, było zestawienie ze sobą dziedzin kultury, które w codziennym życie trudne 

są do skonfrontowania. Cztery dni festiwalu pokazały, że konfrontacja na przykład 

literatury i teatru czy malarstwa i muzyki jest możliwa. Uczestnicy poszczególnych 
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wydarzeń mieli prawo głosu – mogli opowiedzieć się za dziedziną, która najbardziej 

im odpowiada, która jest im bliska i najchętniej z nią się utożsamiają.  

Pierwszy dzień zainaugurował Jacek Fedorowicz, satyryk i aktor, znany również 

z prowadzenia Dziennika Telewizyjnego. W drugiej części dnia, wieczorem, odbył się 

spektakl „Żona do adopcji” w reżyserii Jakuba Ehrlicha, w którym zagrali Patrycja 

Szczepanowska, Marek Pituch i Jakub Wons. 

Drugi dzień, 25 października, rozpoczął się wernisażem prac fotograficznych 

Krzysztofa Zająca. Po wernisażu, przyszedł czas na drugą część konfrontacji tego dnia 

– taniec. „Zobacz jazz” – widowisko pod takim tytułem w wykonaniu Kieleckiego 

Teatru Tańca mogliśmy obejrzeć na deskach piekoszowskiej sceny.  

W trzecim dniu festiwalu skonfrontowano malarstwo z muzyką. W pierwszej 

części dnia, malarz Przemysław Suliga, zaprezentował swoje prace. Wieczorem tego 

dnia odbył się koncert zespołu Kobranocka. 

Czwarty dzień to Gala Finałowa Festiwalu Konfrontacje Kultur, podczas której 

wyłoniono laureata Nagrody Grand Prix festiwalu – uczestnicy poszczególnych 

wydarzeń głosowali na wybraną dziedzinę. Zwycięzcą pierwszej edycji 

„Konfrontacji kultur” został Teatr Old Timers Garage, który zaprezentował 

spektakl „Żona do adopcji”. Gwiazdą wieczoru była Grupa Bohema. 

 

• „A book is our friend” –  projekt współfinansowano ze środków programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ - w kwocie 76.309,74 zł (22.506,00 EURO). 

 

Dzięki wizytom studyjnym u partnerów projektu i naświetlonemu problemowi, 

pracownicy poszczególnych placówek pokazali nam co powinniśmy zrobić by 

zainteresować młodzież swoimi działaniami tak, by i oni chcieli wziąć w nich aktywny 

udział – nie tylko jako widz. Istotną kwestią tuż po zakończeniu wszystkich wizyt 

studyjnych będzie bezpośredni udział w tworzeniu elektronicznej publikacji związanej 

właśnie z opisaniem dobrych praktyk w pracy z młodzieżą oraz zniwelowanie 

problemu poprzez odpowiednie działania. 

Partnerami w projekcie zostali: Biblioteka Publiczna w Mikkeli (Finlandia), 

Biblioteka Publiczna w Huesce (Hiszpania), Biblioteka Publiczna w Tallinie (Estonia) 

oraz Stowarzyszenie harcerskie z Zagrzebia (Chorwacja). 

 

• „Młodzi detektywi 3” – dofinansowano ze środków mFundacji w ramach 

programu mPotęga - w kwocie 5 000 zł. 

 

Warsztaty i inne projektowe działania prowadzone były w placówkach 

bibliotecznych i świetlicach. Nowością w tej edycji było nawiązanie współpracy 

z Instytutem Dizajnu w Kielcach, w którym zorganizowano warsztaty. Oprócz tego 

zorganizowany został konkurs plastyczny pn. „Sztuką jest matematyka”, w którym 

uczestnicy mieli za zadanie stworzyć pracę plastyczną w dowolnej formie. 
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• „Piekoszów z kulturą” – dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019 – 

w kwocie zadanie 1. – 8 000 zł, zadanie 2. – 22 000 zł. 

 

Projekt składał się z kilku części, z których najważniejszą było badanie potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców w zakresie działań kulturalnych, analiza pracy instytucji 

oraz nakreślenie w jakim kierunku powinny być prowadzone działania, aby 

odpowiadać na zmieniające się trendy i spełnić potrzeby społeczności. 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zorganizowała dla mieszkańców 

gminy badania ankietowe oraz Forum Lokalne pn. „Piekoszów z kulturą”. W ramach 

projektu wsparcie finansowa otrzymały inicjatywy oddolne zgłoszone przez chętnych 

mieszkańców czy grupy formalne i nieformalne, a były to:  

- 100-lecie Szkoły w Zajączkowie – piknik rodzinny, 

- ognisko integracyjne w Wincentowie, 

- folkowo i ludowo (Przegląd solistów przyśpiewek ludowych),  

- warsztaty z wypłatania w Brynicy 

- wydanie dwóch tomików wierszy lokalnych twórców: Pana Stanisława Rogali 

„Rozmowy z lasem” i Pani Iwony Gałęzowskiej „Do nieskończoności płynę”. 

 

• „Książka moim przyjacielem” – projekt dofinansowany ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla 

książki” – w kwocie 11 760 zł. 

 

Były to innowacyjne działania polegające na przekazaniu młodemu pokoleniu 

dziedzictwa kulturowego i historycznego różnych regionów Polski metodą 

warsztatową i z wykorzystaniem książki oraz nowych technologii (transmisja online 

z mieszkańcami danego regionu). Podczas zajęć z animatorami, dzieci uczyły się tańca 

i gwary charakterystycznych dla wybranego obszaru Polski, a także przygotowywali 

potrawy związane z danym regionem. Regionami, które zostały omówione w projekcie 

były: Dolny i Górny Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, 

Wielkopolskę, Kaszuby i Kujawy.  

• Program Grantowy Gminy Piekoszów „Przestrzeń dla młodych” – projekt 

dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

projektu „Świętokrzyskie dla młodych” - w kwocie 3.000 zł. 

 

Projekt „Przestrzeń dla młodych” polegał na organizacji konkursu na najlepsze 

pomysły na realizację działania z dowolnego obszaru w swojej miejscowości. 

Dofinansowane kwotą 1000 zł zostały następujące pomysły: 

„Nocne podchody” to tytuł projektu grupy nieformalnej „Tropiciele przygód” 

z Zajączkowa, którzy zorganizowali biwak, podczas którego uczestnicy nauczyli się 
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obsługi kompasu i posługiwania się mapą. Oprócz tego realizatorzy nauczyli jak 

prawidłowo rozkładać namiot oraz jakie są zasady survivalu. 

 

Kolejnym pomysłem realizowanym przez „Szkolny Klub Wolontariatu” z Łosienia 

był projekt „Mobilni wolontariusze”. Wolontariusze organizują kwesty, wszelkiego 

rodzaju zbiórki, czym wspierają podopiecznych Hospicjum im. Św. Matki Teresy 

z Kalkuty, Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece, Dom dla Niepełnosprawnych 

w Piekoszowie, Ognisko Wychowawcze w Kielcach czy Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Dyminach. Dzięki środkom finansowym możliwe było pokrycie kosztów 

związanych z przejazdami wolontariuszy do wyżej wymienionych miejsc. 

 

Trzeci z projektów pn. „Rozwijamy talenty – budujemy wspólnotę”, którego 

realizatorem była Schola „Wierne serca” działająca przy parafii w Wiernej Rzece, 

zakładała organizację warsztatów wokalnych w celu poznania technik śpiewu 

i „doszlifowania” już nabytych umiejętności. Oprócz tego wspólne spotkania i śpiew 

jeszcze lepiej zintegrowały grupę. 

 

Ostatnim dofinansowanym projektem w ramach „Przestrzeni dla młodych”, był 

projekt „Woda naszym żywiołem”, którego pomysłodawcami były „Złote rybki” 

z Zajączkowa. Odpowiadając na problem słabej znajomości bezpiecznego pływania 

czy też na niewystarczające umiejętności, grupa zaproponowała uczestnikom projektu 

kurs pływania.  

• „Matematykomaniacy” – projekt dofinansowany ze środków mFundacji -

w kwocie 5.000 zł. 

 

Projekt polegał na organizacji I Międzypokoleniowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej. Projekt miał nie tylko zachęcić do nauki matematyki, ale także 

pokazać, że osoby w różnym wieku mogą wspólnie dobrze się bawić, ponieważ 

w konkursie udział wzięli uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz osoby 

dorosłe czyli nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy. Zwycięzca okrzyknięty został 

„Maniakiem Matematycznym”. 

 

• „Biblioteka wciąga” – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – 

w kwocie 31.850 zł. 

W ramach projektu „Biblioteka wciąga” przewidzianych było wiele inicjatyw 

przewidzianych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników: 

- spotkania z autorami książek dla dzieci i ilustratorem, 

- konkurs pięknego czytania i wiedzy czytelniczej, 

- konkurs na spot promujący bibliotekę, 

- konkurs czytelniczy ze znajomości lektur „Znam lektury jak mało który”, 

- powstał Klub Kreatywnego Malucha „Chochliczek”, 



26 
 

- spotkania autorskie i słowno-muzyczne dla dorosłych, 

- powstał Klub Twórców zrzeszający artystów różnych dziedzin. 

 

• „Centrum Kultury XXI wieku” – projekt dofinansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury 

- w kwocie 125.000 zł. 

 

Pozyskano dofinansowanie na zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia działalności kulturalnej. Kompletna scena plenerowa z podestami, 

balustradami, zadaszeniem i schodami oraz zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy 

wykorzystywana będzie na najważniejszym imprezach organizowanych przez 

Bibliotekę Centrum Kultury i gminę Piekoszów. 

 

• „Ocalić od zapomnienia” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa 

Obrony Narodowej - w kwocie 14.200 zł. 

 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie wspólnie z Fundacją Kulturalna 

Przestrzeń pod koniec lutego rozpoczęła realizację projektu „Ocalić od 

zapomnienia”, który miał na celu pogłębienie wiedzy beneficjentów projektu na 

temat Żołnierzy Wyklętych i ich działań. Odbiorcami inicjatyw organizowanych 

w ramach projektu byli uczniowie klas VI-VIII ze szkół podstawowych z powiatu 

kieleckiego, do których skierowano działania takie jak Powiatowy Konkurs 

Wiedzy Historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych oraz historyczna gra terenowa. 

 

• „O finansach… w bibliotece” – projekt realizowany z Narodowym Bankiem 

Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu 

jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kwota dofinansowania 

1.950 zł. 

 

Projekt „O finansach… w bibliotece” służył zwiększeniu u osób powyżej 50. 

roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, 

umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania 

z bankowości elektronicznej. Dzięki projektowi wytłumaczono uczestnikom jak 

bezpiecznie kupować w Internecie, jak zarabiać na emeryturze czy też jak 

korzystać z banku przez Internet. 

 

• „I Powiatowa Olimpiada Sportowa” – zadanie współfinansowanie ze środków 

Powiatu Kieleckiego - w kwocie 1.000 zł. 

W piątek 14 czerwca 2019r. na boisku szkolnym przy Zespole Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie przeprowadzano rozgrywki w następujących 

kategoriach: skok w dal, biegi dystansowe, piłka nożna, siatkówka plażowa i tenis 

stołowy. 
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3.6. Wodociągi i kanalizacja. 

Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych realizuje spółka komunalna Zakład Usług 

Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piekoszowie. Decyzję 

o utworzeniu komunalnej osoby prawnej podjęła Rada Gminy w Piekoszowie w dniu 

12 marca 2008r. poprzez uchwałę Nr XXI/130/2008 w sprawie likwidacji zakładu 

budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie w celu zawiązania spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią w/w uchwały celem utworzenia 

spółki pod firmą „Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” była realizacja projektu pod nazwą: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Piekoszów”, a przedmiotem 

działalności między innymi pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie 

ścieków. Gmina tytułem wkładu niepieniężnego wniosła do tworzonej Spółki 

składniki mienia likwidowanego zakładu budżetowego, w tym lokale użytkowe oraz 

mienie będące w jego trwałym zarządzie. Z umowy Spółki wynika, że wartość 

przekazanego mienia stanowiła kwotę 21.736.000,00zł, oraz że Spółka stała się 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących w dotychczasowym trwałym 

zarządzie zakładu budżetowego.  

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o., jest przedsiębiorstwem 

wodociągowo – kanalizacyjnym, odpowiedzialnym za zbiorowe dostarczanie wody 

odpowiedniej jakości i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie posiadanego 

zezwolenia. Zgodnie z przepisem art. 5 ust.ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.  

W 2019 roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piekoszowie wybudował 

242,5 m sieci wodociągowej. Dodatkowo przejął od prywatnych inwestorów 923 m 

sieci wodociągowej oraz 886,7 m sieci kanalizacyjnej. 

Spółka świadczyła również usługi w zakresie przyłączania do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. W roku 2019 przyłączono się do sieci wodociągowej – 74 obiekty 

(z tego: 72 budynki mieszkalne i 2 budynki związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej), a do sieci kanalizacji sanitarnej – 29 obiektów (z tego: 26 budynków 

mieszkalnych i 3 budynki działalności gospodarczej).   

 

Tabela 2. Zestawienie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

Ogólna liczba 2018 2019 
przyłączy wodociągowych 4534 szt. 4 608 szt. 

przyłączy kanalizacyjnych 2065 szt. 2094 szt. 

Ogólna liczba przyłączonych  88 74 
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budynków do sieci 

wodociągowej  

z tego:   

Budynki mieszkalne 83 72 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 

5 2 

Ogólna liczba przyłączonych  

budynków do sieci 

kanalizacyjnej 

 

39 

 

29 

z tego:   

Budynki mieszkalne 36 26 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 

3 3 

Źródło: dane Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piekoszowie 

 

Spółka realizując swoje obowiązki wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydała: 

• warunki techniczne – 99,  

• podliczniki – 64  

• aktualizacja warunków technicznych –7, 

• informacje dotyczące możliwości lub braku możliwości włączenia się do sieci – 

211, 

• uzgodnienia dokumentacji technicznych – 90.   

W związku z zanieczyszczeniem wody w ujęciu Nordkalk Zakład w Miedziance 

w zakresie parametrów: mętność, żelazo i mangan w czerwcu 2019r. (Decyzja o braku 

przydatności wody do spożycia z wodociągu Nordkalk z dnia 11.06.2019r), w lipcu 

2019r. do ujęcia w Lesicy zostali podłączeni mieszkańcy miejscowości Gałęzice 

i osiedla Skałka dotychczas zasilanych z ujęcia Nordkalk. Do tego celu 

wykorzystywana jest infrastruktura wodociągowa Nordkalk Zakładu  

w Miedziance. Spółka w dniu 8 października 2019r. otrzymała nową decyzję 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia 

wodnoprawnego na zwiększone wydobycie dla ujęcia w Lesicy. Woda wydobywana 

z ujęcia w Lesicy od dnia 21.09.2019r. jest poddawana stałemu chlorowaniu 

w związku z powtarzającym się występowaniem bakterii grupy coli. Dezynfekcja 

prowadzona jest przy użyciu podchlorynu sodu w dawce, która powoduje zawartość 

wolnego chloru w wodzie podawanej do sieci nie wyższej niż 0,3 mg/dm3. 

 

W lipcu 2019r. po uprzednim zleceniu opracowania stosownego operatu 

wodnoprawnego, Spółka złożyła wniosek do Dyrektora RZGW w Krakowie 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na oczyszczanie ścieków komunalnych 

w większej ilości dobowej i rocznej, zgodnej z wartościami projektowanym oraz 

w związku z tym, o wygaszenie starej decyzji. W dniu 06.03.2020 r. została  wydana 

decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jednak decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna.  
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W dniu 13.08.2019 Spółka uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę na 

wybudowanie zbiornika retencyjno - uśredniającego (buforowego) dla oczyszczalni 

ścieków. 

W sierpniu 2019 roku Spółka opracowała Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2027, który został 

zatwierdzony przez Radę Gminy Piekoszów Uchwałą nr XIV/95/2019 w dniu 

28 sierpnia 2019r. 

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie unijne na prace rozpoznawcze i budowę 

nowego ujęcia wody w zachodniej części obszaru Gminy, które odciąży ujęcie wody 

Szczukowice, zaopatrujące obecnie zachodnie miejscowości. Dodatkowo w ramach 

zadania planuję się budowę wodociągu w Gałęzicach, uniezależniającego Spółkę od 

infrastruktury zakładu Nordkalk w Miedziance. Wniosek o przyznanie pomocy 

„Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” został złożony 

dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 

2014-2020. Koszty kwalifikowane dla całego zadania wynoszą  3.014.000 zł a poziom 

pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych. 

W listopadzie 2019r. zostało zlecone opracowanie „Analiz ryzyka dla ujęć wody na 

terenie gminy Piekoszów” wymagane do decyzji o ustanowieniu stref ochrony 

bezpośredniej i ewentualnie ustanowienia strefy ochrony pośredniej. 

Spółka złożyła również wniosek o pożyczkę na okres 15 lat z 30 % umorzeniem do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 

dziedzinie Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi dla 

zadania „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących 

reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę 

nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków 

oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” 

z wkładem własnym wynoszącym 5% wartości zadania oszacowanego na 30 mln zł 

netto.  

Ponadto w 2019 zrealizowano: 

 

• budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Akacjowej w Piekoszowie;  

• złożono zgłoszenie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janów; 

• przeprowadzano kontrole poprawności podłączeń instalacji deszczowej do 

kanalizacji sanitarnej na ul. Klonowej, Kasztanowej, Jarzębinowej 

w Piekoszowie; 
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• remont i ocieplenie pomieszczeń z włazami wejściowymi na zbiornikach wody 

pitnej, budynku hydroforni wraz z ogrodzeniem terenu na ujęciu wody 

Piekoszów I; 

• ze względu na obniżające się zwierciadło wody w studni ujęcia Szczukowice 

wymieniono pompę głębinową na mocniejszą, którą zamontowano 12 m głębiej 

w otworze studziennym; 

• odremontowano ujęcie wody w Górkach Szczukowskich;  

• wymieniono oświetlenie na oczyszczalni ścieków na lampy LED; 

• wymieniono tlenomierze, ściekomierz oraz pompę osadu na oczyszczalni 

ścieków;  

• wykonano monitoring:  

▪ przepompowni ścieków: Jaworznia, Podzamcze, Brynica, Micigózd, 

Szczukowice, Piekoszów, Szczukowice;  

▪ zbiorników wody Zajączków i Rykoszyn; 

W 2019 nie udało się zrealizować następujących przedsięwzięć: 

• montażu wodomierzy wyposażonych w urządzenia służące do zdalnego 

odczytu stanów wodomierzy dla osiedla Ogrodnik; 

• budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego istniejące wodociągi w ul. 

Piaskowej w Podzamczu z siecią wodociągową w ul. Jarzębinowej w 

Piekoszowie; 

• budowy odcinka sieci wodociągowej spinającego istniejące sieci wodociągowe 

w Micigoździe, Łubnie i Wincentowie. 

W 2020 r. Spółka planuje rozpocząć realizację: 

• po uzyskaniu dofinansowania unijnego uruchomić proces budowy nowego 

ujęcia wody w zachodniej części obszaru Gminy wraz z budową sieci 

pozwalającej na odłączenie się od infrastruktury Spółki Nordkalk Sp. z o.o.; 

• po uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomić proces budowy nowoczesnych 

reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz 

z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”; 
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3.7. Drogi gminne i komunikacja 

Zadania w zakresie dróg gminnych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych realizuje Urząd Gminy w Piekoszowie, Referat Inwestycji, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Gminnego, do właściwości którego należą 

sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg.  

Sieć dróg na terenie Gminy Piekoszów stanowią:  

• drogi krajowe: Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne /odcinek 3,64km 

obwodnicy Kielc/; 

• drogi wojewódzkie: 786 relacji Kielce - Częstochowa  /odcinek 9,97 km/,  

761 – Kielce (Białogon) Piekoszów do węzła S 7 /odcinek 5,37 km/;  

• drogi powiatowe (14 dróg):  

0275T - Chęciny - Gościniec - Polichno - Miedzianka - Zajączków,  

0276 T- Bolmin - Milechowy - Zajączków, 

0281 T- Bolmin - Milechowy - Zajączków, 

0281 T- Bławatków - Miedzianka  - Zacisze, 

0282 T- Rykoszyn - Gałęzice - Chęciny, 

0283 T- Jaworznia - Łaziska, 

0284 T- Micigózd - Ukraina - Brynica, 

0285 T- Micigózd – Podzamcze - Szczukowice, 

0286 T- Bobrza - Porzecze - Bugaj - Brynica - Szczukowice - Janów, 

0287 T- Niewachlów Drugi - Szczukowskie Górki, 

0484 T- Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajączków - Skałka -    

              Rykoszyn - Piekoszów, 

0485 T- Snochowice - Korczyn - Łosień - Wincentów - Piekoszów, 

0494 T- Promnik - Małogoskie - Łosień - Łosienek - Bławatków; 

 

• drogi gminne, na które składają się drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych 

(39,693 km) i pozostałe nie zaliczone do kategorii dróg gminnych oraz drogi 

wewnętrzne (121,240 km). Po wykonanej inwestycji drogi położone 

w miejscowości Piekoszów to jest ulice Kasztanowa i Klonowa zaliczone 

zostały do kategorii dróg publicznych gminnych uchwałą Nr  XVIII/147/2019 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2019r. Drogi te zostały 

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Gmina realizuje obowiązek wynikający z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

z budżetu Gminy Piekoszów na ten cel przeznaczona została kwota: 

• w 2017 roku – 544.886,00 zł, 

• w 2018 roku – 590.228,40 zł. 
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• w 2019 roku - 695.889 zł, z czego w 2020 r. zwrócono gminie kwotę 1.620,70zł 

• w 2020 roku – zaplanowana kwota wydatków – 755.828 zł. 

 Publiczny transport zbiorowy realizowany jest w ramach Porozumienia 

zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Piekoszów w sprawie komunikacji 

miejskiej, poprzez wprowadzenie trzech linii komunikacyjnych nr: 18, 24, 28, których 

trasa przebiega przez Gminę Piekoszów i obejmuje następujące kierunki: 

1) Linia nr 18: Kielce - Szczukowskie Górki – Szczukowice – Podzamcze – 

Piekoszów – Micigózd – Kielce, wykonuje w dni robocze 15 kursów, a w 

soboty niedziela i święta po 8 kursów.   

2) Linia nr 24: Kielce - Szczukowskie Górki – Szczukowice – Brynica – Kielce,   

wykonuje w dni robocze 5 kurów. 

3) Linia nr 28: Kielce - Jaworznia - Janów Dolny -  Piekoszów Wincentów – 

Łosień – Kielce, wykonuje ogółem 25 kursów w podziale na poszczególne 

kierunki:  

• kierunek Kielce - Janów Dolny - Jaworznia - Piekoszów UG - Wincentów - 

Łosień : w dni robocze 4,  

• kierunek Łosień – Wincentów - Piekoszów UG - Jaworznia - Janów Dolny - 

Kielce : w dni robocze 5,  

• kierunek Kielce - Jaworznia - Piekoszów UG - Wincentów - Łosień:  w dni 

robocze 1,  

• kierunek Kielce - Janów Dolny - Jaworznia - Piekoszów UG-– Piekoszów 

ZPO: w dni robocze 6, soboty 3, niedziela i święta 2, 

• kierunek Piekoszów ZPO - Piekoszów UG - Jaworznia - Janów Dolny - 

Kielce: w dni robocze 6, soboty 3, niedziela i święta 3, 

• kierunek Kielce - Janów Dolny - Jaworznia: w dni robocze 9, soboty 3, 

niedziela i święta 4, 

• kierunek Jaworznia - Janów Dolny - Kielce: w dni robocze 8, soboty 4, 

niedziela i święta 4, 

• kierunek Kielce - Jaworznia: w dni robocze 5, soboty 6, niedziela i święta 4, 

• kierunek Jaworznia - Kielce: w dni robocze 6, soboty 5, niedziela i święta 4, 

• kierunek Kielce – Jaworznia - Piekoszów UG – Piekoszów ZPO: niedziela 

i święta 1. 

Sieć połączeń komunikacyjnych finansowanych z budżetu gminy, które wskazane 

zostały powyżej uzupełnia trzynastu przewoźników komercyjnych, którzy obsługują 

następujące linie komunikacyjne:  

1) „Usługi Transportowe H.M”: Kielce - Wólka Kłucka przez Górki 

Szczukowskie – Szczukowice - Piekoszów – Micigózd,  

2) „Speed Lines” : Kielce – Gnieździska przez Górki Szczukowskie – Szczukowice – 

Podzamcze - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – Zajączków - Wesoła, 

Kielce – Łopuszno przez Górki Szczukowskie – Szczukowice – Podzamcze - 

Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – Zajączków - Wesoła,  
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3) „MARIVA” : Kielce - Łopuszno przez: Górki Szczukowskie – Szczukowice 

Podzamcze - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – Zajączków – 

Wesoła – Młynki; 

4) „VIOLA” : Kielce – Łosienek przez: Górki Szczukowskie - Piekoszów – 

Wincentów – Łubno – Łosień – Łosienek, Kielce – Zajączków przez 

Zajączków, 

5) „MACO POLO” : Kielce – Skąpe przez Piekoszów - Micigózd, Kielce – 

Łopuszno przez Górki Szczukowskie – Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

6) „DVL” : Korczyn - Łosień przez Łubno– Łosienek – Łosień  

7) „Usługi Transportowe M.B.” : Kielce - Łopuszno przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

8) „Usługi Transportowe S.L.”: Kielce - Wólka Kłucka przez Górki 

Szczukowskie – Szczukowice – Piekoszów - Micigózd, Kielce – Hucisko przez 

Górki Szczukowskie – Szczukowice – Brynica, Kielce - Stachura- Kuźniaki 

przez: Górki Szczukowskie - Szczukowice – Brynica , 

9) „PKS Włoszczowa” : Kielce - Włoszczowa przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

10) „TOMEX” : Kielce – Małogoszcz przez: Górki Szczukowskie – Szczukowice - 

Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – Zajączków – Wesoła; 

11) „Przewóz Osób M.O.” : Kielce – Łopuszno, Wincentów - Łopuszno przez: 

Górki Szczukowskie – Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

12) „Przewóz Osób R.O.” : Kielce - Łaziska przez: Jaworznię – Łaziska, Kielce - 

Łopuszno przez Górki Szczukowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Gałęzice – 

Skałka – Bławatków – Zajączków - Wesoła, Kielce - Lesica przez Górki 

Szczukowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Gałęzice – Skałka – Bławatków - 

Lesica, Kielce - Korczyn przez Górki Szczukowskie – Piekoszów – Wincentów 

– Łubno - Łosień,  

13) „Przewóz Osób Usługi Transportowe S.D.” : Wincentów – Piekoszów przez 

Podzamcze – Piekoszów – Łaziska – Wincentów.  

 

Pomimo znacznych wydatków ponoszonych na ten cel nadal na terenie Gminy 

Piekoszów znajdują się miejscowości nie mające połączeń komunikacyjnych.  

.  
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Rozdział 4. 

Realizacja uchwał Rady Gminy Piekoszów. 

Rada Gminy Piekoszów jest organem stanowiącym i kontrolnym. 

Do właściwości Rady Gminy zgodnie z art.18 ust.1 ustawy samorządowej należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy zgodnie z przepisem art.18 

ust.2 ustawy samorządowej między innymi: stanowienie o kierunkach działania 

i ustalanie wynagrodzenia Wójta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie 

sprawozdania z wykonania budżetu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, 

przyjmowanie programów rozwoju, podejmowanie uchwał w sprawach: podatków 

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu to jest w szczególności w zakresie: 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 

emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu 

dłużnego, ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym oraz maksymalnej wysokości pożyczek 

i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, tworzenie, likwidacja 

i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach 

nazw ulic i placów będących drogami publicznymi i dróg wewnętrznych, 

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

i studentów. Rada Gminy uprawniona jest do stanowienia o innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. 
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4.1. Zmiana obowiązków i uprawnień rad gmin w 2019 roku. 

W 2019 roku rady gmin, na skutek zmian obowiązujących przepisów, czy wydania 

nowych aktów prawnych obowiązane były do uregulowania poprzez podjęcie 

stosownych uchwał między innymi następujących dziedzin: 

• zobowiązane były do stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe; 

• po raz pierwszy w 2019 r. Rada Gminy rozpatrywała przedstawiony przez Wójta 

raport o stanie gminy, co wynika z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym oraz udzielała z tego tytułu wotum zaufania dla Wójta. 

  



36 
 

4.2. Tematyka uchwał podjętych w 2019 roku. 

Rada Gminy Piekoszów w 2019 roku odbyła 15 posiedzeń /sesji/, na których 

podjęła 130 uchwał, wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie. W 2019 roku funkcjonowała 

Rada Gminy kadencji 2018 – 2023 wybrana w wyborach przeprowadzonych w dniu 

21 października 2018r.  

Rada Gminy Piekoszów uchwaliła: 

• nowy Statutu Gminy - podejmując w dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę 

Nr XVII/141/2019 – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 13 stycznia 2020 r. pod pozycją 297. Statut wszedł 

w życie dnia 28 stycznia 2020 r. 

• zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Piekoszów - podejmując w dniu 26 września 2019r. uchwałę 

Nr XV/108/2019 – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 17 października 2019r. pod pozycją 4000. Uchwała 

weszła w życie dnia 06 listopada 2019 r. 

W 2019 roku Prokurator Rejonowy Kielce - Zachód zaskarżył do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach  Statuty Sołectw Gminy Piekoszów uchwalone 

przez Radę Gminy Piekoszów w dniu 23 lutego 2005 roku. Wskazać należy, że 

zaskarżone przez Prokuraturę zostały statuty w większości gmin województwa 

świętokrzyskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokami zapadłymi 

w drugiej połowie 2019 roku stwierdził nieważność wszystkich uchwał Rady Gminy 

Piekoszów podjętych w dniu 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, 

główne powody uwzględnienia przez Sąd skargi Prokuratora to: 

• brak przeprowadzenia obowiązkowych konsultacji z mieszkańcami 

poszczególnych sołectw, którym statut został nadany przed jego uchwaleniem 

przez Radę Gminy w dniu 23 lutego 2005r. Konsultacje takie powinny być 

przeprowadzone na podstawie regulacji zawartych w uchwale Rady Gminy 

określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, stosownie do art.5a 

ust.2 ustawy samorządowej; 

• przypisanie w statutach sołectw zebraniu wiejskiemu uprawnień do 

dokonywania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, co stanowi naruszenie przepisu 

art.36 ust. 2 ustawy samorządowej; 

• brak również podstaw prawnych do przypisania zebraniu wiejskiemu 

uprawnień do postanowienia o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

Rada Gminy Piekoszów podjęła następujące działania mające na celu 

uchwalenie nowych statutów sołectw: 
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• w dniu 26 września 2019r. podjęła uchwałę określającą zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; 

• w dniu 20 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę powołującą Komisję do 

opracowania projektu statutu sołectwa, który następnie będzie skierowany 

pod konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw. 

Po przeprowadzeniu konsultacji dopiero może być uchwalony statut 

sołectwa. 

W 2019 roku Rada Gminy Piekoszów podjęte również uchwały, które dotyczyły 

między innymi:  

• wotum zaufania i absolutorium dla Wójta – 2 uchwały, 

• gospodarki finansowej – 45 uchwał, 

• pomocy społecznej - 6 uchwał, 

• gospodarki nieruchomościami - 15 uchwał, 

• dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych i transportu publicznego – 6 

uchwał,  

• edukacji publicznej – 12 uchwał, 

• ładu przestrzennego – 2 uchwały, 

• utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 

– 5 uchwały, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku, 

• procedura wyboru ławników 4 uchwały, 

• działalności Rady Gminy –  6 uchwał, 

• ustalenia wysokości diet dla sołtysów – 1 uchwała, 

• pozostałe   – 29 uchwał, w tym 6 uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, 

4 uchwały dotyczące rozpatrzenia wniesionych do Rady petycji i 1 uchwała 

w sprawie wniosku. 

W drodze uchwał Rada Gminy również przyjęła programy, regulaminy oraz 

dokonała zmian we wcześniej przyjętych dokumentach, które dotyczyły: 

• programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego,  

• programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz jego zmiany, 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów, 

• przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu "Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Piekoszów”, 

• uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Piekoszów”, 
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• uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 -2027" Zakładu Usług 

Komunalnych w Piekoszowie, 

• sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego gminy Piekoszów "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

• przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla 

Gminy Piekoszów, 

• przystąpienia Gminy Piekoszów do realizacji Programu "Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
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4.3. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki finansowej.  

Rada Gmin Piekoszów podjęła 45 uchwał dotyczących gospodarki finansowej, 

które obejmowały uchwalenie budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i ich zmian, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu oraz uchwały 

dotyczące emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na kwotę 

9.027.000 zł, w celu spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu 

państwa.  W wyniku dokonanych operacji finansowych gmina uzyskała obniżenie 

kosztów obsługi długu (odsetek) oraz spłaciła pożyczkę z budżetu państwa. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2019 rok, 

zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi 

odrębny dokument, który przedkładany jest Radzie w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu rozpatrywane jest przez Radę 

Gminy w odrębnej procedurze określonej przepisami art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3 

i art.28a  ustawy samorządowej i stanowi podstawę do udzielenia lub nieudzielenia 

Wójtowi absolutorium z tego tytułu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2019 rok uzyskało 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyrażoną w uchwale 

Nr 55/2020 VIII Składu Orzekającego z dnia 21.04.2020r. 

Urząd Gminy w Piekoszowie w oparciu o stosowne uchwały Rady Gminy 

podjęte na podstawie przepisu art.10a ustawy samorządowej zapewnia wspólną 

obsługę finansową: 

• placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Piekoszów (8 placówek), 

• Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Piekoszowie, 

• Żłobka Gminnego w Piekoszowie. 

W 2019 roku i jak i w latach poprzednich Rada Gminy w oparciu o przepis 

art.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, rozstrzygnęła poprzez 

podjęcie uchwały Nr VIII/56/2019 z dnia 28 marca 2019r. o nie wyrażeniu zgody na 

wyodrębnienie funduszu. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 

ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym 

została podjęta. 
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4.4. Realizacja uchwał z zakresu pomocy społecznej. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 6 uchwał z zakresu pomocy społecznej, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) X/69/2019 z dnia 30 maja 2019r. - w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

Obowiązek uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

wynikała z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie wypłacił łącznie 

16 świadczenia w postaci dodatku energetycznego dla 2 rodzin jednoosobowych, na 

łączną kwotę  181,80 zł.   

2) X/70/2019 z dnia 30 maja 2019r. – w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego gminy Piekoszów „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Konieczność podjęcia uchwały zmieniającej wynikała z analizy uchwały 

dokonanej w trybie nadzoru przez Wojewodę Świętokrzyskiego dot. analizy prawnej 

uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Piekoszów „Posiłek w 

szkole i w domu” organ nadzoru stwierdził, że powyższa uchwała nie podlega 

publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, dlatego tez w 

tym zakresie dokonano zmiany pierwotnej uchwały. 

3) XVI/124/2019 z dnia 31 października 2019r. – w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Piekoszów 

Celem przyjęcia przedmiotowej uchwały było określenie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób kierowanych, gdy ich dochód nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego  ustawy o pomocy społecznej. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie wydał dwie 

decyzje kierujące osoby bezdomne do schroniska. 

 

4) XVIII/152/2019 z dnia 20grudnia 2019r. - w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Piekoszów  

Powyższy program zawiera propozycję zintegrowanych kierunków działań 

realizowanych w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie gminy Piekoszów 
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oraz ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnych rodzin biologicznych dziecka. 

Program jest realizowany poprzez zatrudnienie trzech asystentów rodzin w strukturze 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, poradnictwa 

psychologicznego, terapeutycznego, socjalnego w placówkach oświatowych, 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy zawieranie kontraktów socjalnych przez 

pracowników socjalnych, które mają za zadanie zwiększenie aktywności osób i rodzin. 

W roku 2019 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie 41 rodzin. 

 

5) XVIII/153/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. – w sprawie włączenia utworzonego 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w strukturę organizacyjną 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

Utworzony w 2018 roku Klub Senior+ w Piekoszowie w ramach Programu 

Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest ośrodkiem wsparcia i został włączony 

w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 

Przyjęcie uchwały umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie działalności klubu 

na 2020 rok.  

6) XVIII/154/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. – w sprawie przystąpienia Gminy 

Piekoszów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest skierowany do osób 

posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Jego celem jest 

wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Przyjęcie uchwały umożliwiło udzielenie wsparcia dla dwóch mieszkańców gminy 

Piekoszów i uzyskanie wsparcia finansowego na 2020 rok w wysokości 26 833,50 zł. 

Zgodnie z art. 90 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - 

świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, natomiast 

rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów. W związku 

z powyższym zapisem Rada Gminy w Piekoszowie podjęła powyższą uchwałę. 

W 2019 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 92 

uczniów na łączną kwotę 76.164,60 zł. 

W ramach programu rządowego Senior+ na lata 2015-2020 GOPS w 

Piekoszowie otrzymał dofinansowanie na otwarcie, który rozpoczął swą działalność 
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w październiku 2018r. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 

godziny dziennie. Zapewnia miejsce dla 20 seniorów. Uczestnikami Klubu Senior+ są 

mieszkańcy Gminy Piekoszów w wieku 60+, którzy są nieaktywni zawodowo. 

Głównym celem działalności Klubu Senior+ jest stworzenie osobom starszym miejsca 

i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, 

zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. 

Corocznie na terenie gminy organizowana jest Wigilia dla osób samotnych oraz 

seniorów. 

W 2019 roku Gmina Piekoszów pozyskała środki w wysokości 32.926,43 zł na 

działalność klubu w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 

Całkowity koszt zadania wynosi 84.811,08 zł. 

Od powstania Klubu Seniora, gmina otrzymała już wsparcie rządowe w 

kwocie 105.693,13 zł. 

W ramach powyższego programu otrzymujemy dofinansowanie na 20 miejsc w 

placówce. 

 Dodać należy, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje 

osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa odpowiednio 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Kryterium to od 1 października 2018r. stanowi kwoty: 701 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. 

• dla osoby samotnej:  100% kryterium wynosi   701,00 zł ; 150% kryterium 

wynosi 1051,50 zł;  

• dla osoby w rodzinie:  

- 100 % kryterium*:            - 150% kryterium**: 

* 528,00 zł x 2 osoby = 1 056,00zł              **792,00 zł x 2 osoby  = 1584,00 zł  

* 528,00 zł x 3 osoby = 1 584,00zł       **792,00 zł x 3 osoby = 2 376,00 zł  

* 528,00 zł x 4 osoby = 2 112,00zł               **792,00 zł x 4 osoby = 3 168,00 zł 

* 528,00 zł x 5 osób   = 2 640,00zł                **792,00 zł x 5 osób   = 3 960,00 zł. 

       

      Przyjęcie uchwały zwiększyło liczbę mieszkańców Gminy Piekoszów, którzy 

mogą skorzystać z pomocy w ramach programu osłonowego „Posiłek w szkole 

i w domu”. 
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4.5. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 15 uchwał dotyczących gospodarki 

nieruchomościami, których realizacja przedstawia się następująco: 

1) VI/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Rykoszyn, gm. Piekoszów 

 

Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w celu określenia 

przeznaczenia sprzedawanej nieruchomości na funkcję mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zaplanowano na VI kwartał 2020r. 

 

2) IV/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Piekoszów 

 

Nabyto przedmiotowe nieruchomości to jest działki nr 1112/14 i 1112/16 o łącznej 

pow.: 0,0109 ha za kwotę 10.900zł brutto z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

oznaczonej działką nr 1147/2 – ul. Zgody w Piekoszowie. 

 

3) IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Jaworznia, gm. 

Piekoszów 

 

Nabyto przedmiotową nieruchomość - działkę nr 592/1 o pow.: 0,0191 ha za kwotę 

13.370zł brutto z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w Jaworzni – część 

zatoki autobusowej. Pozostałe działki nr 593/3 i 593/5 Gmina Piekoszów zamierza 

nabyć po przedłożeniu przez właścicieli działek brakujących do sporządzenia aktu 

notarialnego dokumentów – postanowień spadkowych. 

 

4) IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, gm. Piekoszów 

 

Dokonano zamiany nieruchomości w wyniku, której gmina nabyła działkę nr 12/16 

w zamian za działkę nr 12/12. Z uwagi na nierówne wartości zamienianych 

nieruchomości zamiana ta nastąpiła za dopłatą w wysokości 600zł brutto, którą Gmina 

Piekoszów zapłaciła na rzecz właściciela działki nr 12/16. Zamiana działki nr 12/14 z 

działką nr 12/18 nastąpi po wpłaceniu przez właściciela działki nr 12/18 różnicy 

wartości zamienianych nieruchomości, która wynosi 850zł brutto. Na wniosek 

właścicielki działki nr 12/18 kwota ta została rozłożona na dwanaście rat. Opisane 

zamiany mają na celu doprowadzenie do zgodności stanu istniejącego na gruncie 

ze staniem ewidencyjnym. Działka nr 12/16, którą Gmina nabyła, jak również działka 

nr 12/18 przeznaczona do nabycia, na gruncie stanowią utwardzoną drogę dojazdową. 
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5) VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Zajączków, gm. 

Piekoszów 

 

Gmina nabyła nieodpłatnie przedmiotową nieruchomości – działkę nr 526/1,  

o pow.: 0,1896 ha z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 527, na której znajduje 

się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.  
 

6) X/71/2019 z dnia 30 maja 2019r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Gminy Piekoszów nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 

0013 Piekoszów zajętych pod drogę gminną 

 

Nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 

zajęte pod drogę gminną – część ulicy Strażackiej.  
 

7) X/72/2019  z dnia 30 maja 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Janów, gm. 

Piekoszów 

 

Nabyto przedmiotową nieruchomości - działkę nr 27 o łącznej  

pow.: 0,0300 ha za kwotę 3.000 zł brutto z przeznaczeniem na połączenie dróg 

gminnych. 
 

8) XV/112/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę 

wewnętrzną, będącej własnością Gminy Piekoszów 

 

Została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na nieruchomości gminnej – 

działki nr 312/41, położonej w Rykoszynie na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Lublinie za kwotę 3.900 zł netto. 

 

9) XV/113/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego 

 

Właściciel nieruchomości - Gmina Chęciny zrezygnował z rozwiązania umowy 

użytkownikiem wieczystym – Gminą Piekoszów z uwagi na zmianę planów 

związanych z infrastrukturą wodociągową. 

 

10)  XV/114/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, gm. Piekoszów 

 

Przygotowano nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszono pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Jednak z uwagi na brak możliwości 

zapewnienia lokalu zastępczego dla najemcy lokalu socjalnego znajdującego 

się w budynku położonym na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży odwołano 

przetarg ustalony na dzień 12 marca 2020 r.   

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/8898.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9251.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9252.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9880.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9881.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9882.pdf
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11) XVII/138/2019 z dnia 28 listopada 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 523, położonej w Piekoszowie. 

 

Z uwagi na przyjęte przez ograny administracji publicznej środki zapobiegawcze 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 przetarg na sprzedaż nieruchomości planuje 

się ogłosić w III lub VI kwartale 2020 r. 

 

12) XVIII/155/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 270, położoną w Brynicy 

 

Dokumentacja do sporządzenia Aktu Notarialnego została wysłana do Kancelarii 

Notarialnej w celu sprawdzenia poprawności i kompletności dokumentów oraz 

ustalenia terminu do sporządzenia Aktu. 

 

13) XVIII/156/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Piekoszowie 

 

Na podstawie szacunku wartości nieruchomości sporządzonego przez rzeczoznawcę 

majątkowego, gmina ustaliła ceny nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie 

nieruchomości sąsiednich w wysokości 40 zł/m2 oraz wysłała do potencjalnych 

nabywców protokoły uzgodnień zawierające zasady sprzedaży nieruchomości. Po 

zaakceptowaniu zasad podjęte będą dalsze kroki mające na celu umówienie terminu 

zawarcia aktów notarialnych. 
 

14) XVIII/157/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działkami nr 1832/223 i 1832/235, 

położonymi w Piekoszowie. 

 

Gromadzona jest dokumentacja do sporządzenia Aktu Notarialnego. 
 

15)  XVIII/158/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 541/2, położonej w Piekoszowie. 

 

Gromadzona jest dokumentacja do sporządzenia Aktu Notarialnego. 
 

  

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10162.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10263.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10264.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10265.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10266.pdf
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4.5.1. Zarząd majątkiem Gminy Piekoszów 

W ramach zarządu majątkiem Gminy Piekoszów w 2019 roku: 

1) zawarto 8 umów dzierżawy/najmu gruntu będącego we własności, z tego: 

• 6 umów krótkookresowy na sprzedaż zniczy, kwiatów oraz ozdób 

nagrobnych przy cmentarzu w Piekoszowie. Łączka kwota czynszu wyniosła 

1 905zł netto, 

• umowę dzierżawę części działki nr 1578/351 (aktualnie działki 1578/408, 

1578/409), położonej w Piekoszowie z przeznaczeniem na drogę dojazdową 

– drogę technologiczną do działki nr 1578/364. Kwota czynszu za okres od 

04.07.19r. do 31.12.19r. wyniosła 485,98 zł netto, 

• umowę najmu części działki nr 1031/2 wraz z częścią budynku znajdującego 

się na tej działce, położonej w Piekoszowie z przeznaczeniem pod 

działalność – usługi pogrzebowe. Kwota czynszu za okres od 02.04.2019r. 

do 31.12.19r. wyniosła 6194,08zł netto.  

2) zawarto kolejną umowę z osobą fizyczną na dzierżawę gruntu, na którym jest 

zlokalizowany plac zabaw w Jaworzni (część działki nr 311) za kwotę 170 zł 

miesięcznie; 

3) przekazano w użyczenie na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie  

Spółka z o.o. część zabudowanej działki nr 1578/409 (dawny nr 1578/351) – 

grunt o pow.: 0,3713 ha wraz z częścią budynku wielofunkcyjnego 

o pow. użytkowej: 1047m2 z przeznaczeniem na cele związane 

z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej wynikających z art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – to jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz 

usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, 

4) dokonano zwrotu aktualnej wartości pieniężnej wraz z odsetkami za działkę 

nr 1578/344 o pow. 0,7093 ha, położonej w Piekoszowie w związku 

z niezrealizowaniem w okresie 10 letnim celu przeznaczenia ww. działki 

wskazanym w Akcie Notarialnym Rep. A 17232/2008. Całkowity koszt 

realizacji zadania: 391 991,34 zł brutto. Przedmiotowa działka została nabyta 

z przeznaczeniem na Świetlicę Gminną i siedzibę Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z punktem konsultacyjnym, 

5) dokonano zwrotu aktualnej wartości pieniężnej wraz z odsetkami za działkę 

nr 200/3 o pow. 0,7500 ha, położonej w Łubnie w związku z niezrealizowaniem 

w okresie 10 letnim celu przeznaczenia ww. działki wskazanym w Akcie 

Notarialnym Rep. A 6594/2008. Całkowity koszt realizacji zadania: 41 156,42 

zł brutto. Przedmiotowa działka została nabyta z przeznaczeniem na budowę 

boiska i placu zabaw dla dzieci oraz na budowę świetlicy wiejskiej, 

6) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 21543/2019 nieruchomość – 

działkę nr 27 o pow.: 0,0300ha, położoną Janowie. Całkowity koszt realizacji 
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zadania 3 946,12zł brutto. Przedmiotowa działka została nabyta 

z przeznaczeniem na połączenie drogi położonej w Jaworzni – działka 

nr 639/27 z drogą biegnącą przez Szczukowice – działka nr 1738 do Janowa – 

działki nr 26 i 31/8, 

7) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 25770/2019 nieruchomość – 

działkę nr 12/12 o pow.: 0,0083ha, położoną w Skałce. Całkowity koszt 

realizacji zadania 1 462,85 zł brutto. Cel nabycia przedmiotowej działki został 

opisany przy informacji o realizacji uchwał podjętych w 2019 – uchwała 

IV/32/2019, 

8) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 9527/2019 nieruchomość – 

działkę nr 592/1 o pow.: 0,0191ha, położoną Jaworzni. Całkowity koszt 

realizacji zadania 14 795,44 zł brutto. Cel nabycia przedmiotowej działki został 

opisany przy informacji o realizacji uchwał podjętych w 2019 – uchwała 

IV/31/2019. 

9) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 5174/2019 nieruchomość – 

działki nr 934/1, 935/1, 936/1, 937/1 o łącznej powierzchni 0,3269 ha, położone 

w Lesicy – przeznaczone pod ujęcie wody w Lesicy. Całkowity koszt realizacji 

zadania 11 676zł brutto, 

10) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 6209/2019 nieruchomość – 

działkę nr 1112/14 o pow.: 0,0052ha, położoną w Piekoszowie – przeznaczona 

na poszerzenie ulicy Zgody w Piekoszowie (dz. 1145/1). Całkowity koszt 

realizacji zadania 6 417,37zł brutto,  

11) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 6209/2019 nieruchomość – 

działkę nr 1112/16 o pow.: 0,0057ha, położoną w Piekoszowie – przeznaczona 

na poszerzenie ulicy Zgody w Piekoszowie (dz. 1145/1). Całkowity koszt 

realizacji zadania 6 725,75zł brutto, 

12) zamieniono działkę nr 806/2 na działkę nr 802/2, położoną w Podzamczu 

w celu doprowadzenia do zgodności przebiegu drogi na gruncie ze stanem 

ewidencyjnym. Z uwagi równe wartości zamienianych nieruchomości nie 

dokonywano dopłat przez żadną ze stron, 

13) zamieniono działkę nr 12/12 na działkę nr 12/16, położoną w obrębie 

ewidencyjnym Skałka, miejscowość Bławatków w celu doprowadzenia do 

zgodności przebiegu drogi na gruncie ze stanem ewidencyjnym. Z uwagi różne 

wartości zamienianych nieruchomości Gmina Piekoszów zapłaciła 

właścicielowi działki nr 12/16 różnice w cenie która wynosiła 600zł brutto, 

14) dokonano przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dla 

działki nr 1047, położonej obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, miejscowości 

Bławatków. Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności na dzień wydawania zaświadczenia wynosiła 

6 426zł, 

15) uznano za mienie gminne działki nr 708/3, 708/5, 950/1 i 950/2 o łącznej 

powierzchni 3,2899 ha stanowiące drogi położone w Gałęzicach, 
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16) nieodpłatnie w drodze komunalizacji nabyto nieruchomości położone 

w miejscowości Jaworznia o łącznej powierzchni 12,3004 ha oznaczone 

działkami nr 639/131, 639/108, 639/135 – część dawnego kamieniołomu, 

112/4, 112/6 i 112/7 – część dawnych torów kolejki wąskotorowej. 

Ponadto wykonano następujące prace geodezyjne: 

• ustalenie przebieg południowej granicy działki drogowej nr 417, obręb 

ewidencyjny 0013 Piekoszów – ul. Strażacka, 

• podział działki nr 1578/351, położonej w Piekoszowie mający na celu 

wydzielenie działki nr 1578/408 z przeznaczeniem pod budowę Posterunku 

Policji w Piekoszowie, 

•  wznowienie przebieg drogi oznaczonej działką nr 627/2, obręb ewidencyjny 

0017 Szczukowskie Górki; w części drogi oznaczonej działką nr 371, obręb 

ewidencyjny 0020 Zajączków, drogi oznaczonej działką nr 1148, obręb 

ewidencyjny 0013 Piekoszów. 
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4.6. Realizacja uchwał z zakresu dróg gminnych i komunikacji. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 7 uchwał z zakresu dróg gminnych, które dotyczyły 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków przez 

przewoźników, których realizacja przedstawia się następująco: 

1) XVIII/147/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu; 

W wyniku podjętej uchwały zaliczono do kategorii dróg gminnych następujące 

drogi: ulicę Kasztanową i Klonową w Piekoszowie. 

 

2) IV/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca dotychczasową uchwałę 

nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017r. 

określającą przystanki komunikacyjne w Gminie Piekoszów oraz ustalającą 

zasady korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych. 

 

W wyniku podjętej uchwały wprowadzono zróżnicowane stawki opłat za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników tj. 

0,03 zł. dla autobusu do przewozu do 25 osób łącznie z kierowcą oraz 0,05 zł. dla 

autobusu do przewozu powyżej 25 osób łącznie z kierowcą. Dotychczasowa uchwała 

ustalała jedną stawkę opłaty wynosząca 0,05 zł dla wszystkich przewoźników. 

 

3) XV/110/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych 

obiektów. 

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne w celu wprowadzenia dokonanych 

zmian w bazie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Piekoszów. 

4) XV/111/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie utworzenie nowego 

przystanku komunikacyjnego w miejscowościach: Wincentów, Łaziska, 

Piekoszów.  
 

Komisja Bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach negatywnie 

zaopiniowała lokalizację przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej 

wewnętrznej, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 877 w miejscowości 

Wincentów, na skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Piekoszowie, ze względu na zbyt 

bliskie usytuowanie łuków drogi, co stanowiłoby realne zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowia i życia wsiadających i wysiadających pasażerów.  

Lokalizacja przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi gminnej wewnętrznej 

w miejscowości Łaziska, naprzeciw posesji nr 68 i nr 17 oraz w miejscowości 

Wincentów Zręby w pobliżu ul. Strażackiej, obok słupa nr 13 komisja zaopiniowała 
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pozytywnie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wyraził zgody na 

umieszczenie znaku D-15 w miejscowości Wincentów na działce nr 877 - dlatego też 

nie doszło do usytuowania przystanku w tej lokalizacji. 

 

5) XVI/127/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie utworzenia nowego 

przystanku  komunikacyjnego w obrębie ewidencyjnym Łaziska oraz w ciągu 

drogi powiatowej nr 0283T, w obrębie ewidencyjnym Jaworznia. 

 

Komisja Bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach negatywnie 

zaopiniowała lokalizację przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 

0283T – dlatego też nie doszło do usytuowania przystanku w tej lokalizacji. 

 

6) XIV/96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia uruchomienia 

linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy 

Piekoszów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

W związku z podjęciem powyższej uchwały ogłoszono zapytanie ofertowe na 

świadczenie usługi transportu publicznego na następujących liniach: 

• Linia Nr 1: Piekoszów – Micigózd – Julianów – Brynica – Brynica nad 

Rzeką – Piekoszów, 

• Linia Nr 2: Piekoszów – Łaziska – Piekoszów, 

• Linia Nr 3: Piekoszów – Wincentów – Wincentów Zręby – Łosień – 

Łosienek – Piekoszów, 

• Linia Nr 4: Piekoszów – Rykoszyn – Gałęzice – Piekoszów. 

Nowa ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1123) 

pozwalała uzyskać przez gminę dofinansowania rządowego w wysokości 1 zł do 1 

wozokilometra, a zaproponowane ceny 1 wozokilometra z ofert stanowiły kwoty 

odpowiednio: 

• Linia Nr 1 – 4,95 zł, 

• Linia Nr 2 – 19,95 zł, 

• Linia Nr 3 – 4,95 zł, 

• Linia Nr 4 – 5,95 zł. 

Gmina mogła uzyskać na okres 3 miesięcy dofinansowanie w wysokości 14.688 zł, 

przy kosztach ogółem za 4 linie wynoszącym 92.121 zł i konieczności wniesienia 

wkładu własnego w wysokości 77.430 zł, co skutkowało podjęciem decyzji o nie 

uruchamianiu w/w linii przewozów autobusowych. 

 

7) XIV/97/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. – w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych 
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o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

Podjęcie powyższej uchwały było niezbędne w celu złożenia wniosku 

o dofinasowanie, na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi do jednego 

wozokilometra z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych. Nie 

doszło do wydatkowania na ten cel zabezpieczonych środków, z powodów opisanych 

powyżej. 
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4.7. Realizacja uchwał z zakresu edukacji publicznej. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 12 uchwał z zakresu edukacji publicznej, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) Nr VI/49/2019  z dnia 28 lutego 2019r. zmieniającą uchwałę nr LII/376/2018 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

 

Konieczność zmiany uchwały nr LII/376/2018 z dnia 27 lutego 2018r. wynikała 

z potrzeby dostosowania zapisów uchwały do zmiany przepisów wprowadzonych 

ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, która 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i regulowała kwestie przekazywania 

i wykorzystania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Na podstawie zapisów uchwały za rok 2019 udzielono i rozliczono dotacje 

w wysokości – 1.740.677,34 zł dla:  

• Niepublicznego Przedszkola Fundacji Rozwój dla Przyszłości z Brynicy- 

kwota udzielonej dotacji to – 1.280.703,48 zł.; 

• Niepublicznego Gimnazjum w Brynicy Fundacji Rozwój dla Przyszłości - 

kwota udzielonej dotacji  – 201.856,98 zł.; 

• Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College 

z Piekoszowa  - kwota udzielonej dotacji  -  258.116,88 zł.  

 

2) IX/63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/397/2018 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Piekoszów. 

 

Wymiar pensum nauczycieli został określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy 

została uprawniona do określenia pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

którzy prowadzą zajęcia w grupach mieszanych wiekowo. Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze ustalono na 25 godzin.  
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3) IX/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wyodrębnienia środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Piekoszów 

 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów 

prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na podstawie zapisów 

uchwały w Gminie Piekoszów na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019 

wyodrębniono łącznie środki w wysokości 133.848,80 zł. Wykorzystano środki 

w wysokości 43.619,29 zł, łącznie dofinansowanie otrzymało 47 wniosków, z czego: 

1) Szkoły Podstawowej w Brynicy – 4.235 zł – dofinansowanie otrzymały 

4 wnioski, 

2) Szkoły Podstawowej w Rykoszynie – 4.038,50 zł – dofinansowanie otrzymało 

5 wniosków, 

3) Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach – 3.699,37 zł – 

dofinansowanie otrzymało 7 wniosków, 

4) Szkoły Podstawowej w Łosieniu – 3.299 zł – dofinansowanie otrzymało 5 

wniosków, 

5) Szkoły Podstawowej w Zajączkowie – 2.356 zł – dofinansowanie otrzymały 

3 wnioski, 

6) Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – 11.355 zł – dofinansowanie 

otrzymało 9 wniosków, 

7) Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni – 2.740,42 zł – dofinansowanie 

otrzymało 8 wniosków, 

8) Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – 11.896 zł – 

dofinansowanie otrzymało 6 wniosków, 

 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono 

maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2019 

w wysokości nie większej niż 2 000 zł. za semestr nauki dla jednego nauczyciela.  

 

4) X/68/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 

roku. 

 



54 
 

Konieczność określenia nowej sieci szkół oraz ich obwodów wynikała ze zmiany 

przepisów oświatowych. Poprzedni plan sieci szkół wraz z granicami obwodów został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2017 

roku  i zgodnie z obowiązującymi przepisami został ustalony na okres od 1 września 

2017 roku  do 31 września 2019 roku. Sieć  publicznych szkół prowadzonych przez 

Gminę Piekoszów obejmuje 8 szkół podstawowych, zapewnia realizację obowiązku 

szkolnego i zachowuje odległości w zakresie drogi dziecka z domu do szkoły, 

o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy - Prawo oświatowe. Uczniom szkół 

podstawowych, których droga z domu do szkoły przekroczy 3 km - w przypadku 

uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII, gmina obowiązana 

jest do zapewnienia dowozu. Wszystkie szkoły są placówkami o pełnej strukturze 

organizacyjnej i każda z nich ma siedzibę w jednym budynku.  

 

5) XII/91/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez 

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Piekoszów 

 

Zmiana uchwały wynikała z doprecyzowania w art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) zapisów art. 52 ust. 3 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zawarte w nim wyrazy "za godzinę zajęć" 

zostały zastąpione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej 

formie wychowania przedszkolnego.". Opłata za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego stanowi dochód własny gminy. W 2019 roku z tego tytułu wpłynęła 

do budżetu Gminy Piekoszów kwota 33.826 zł. za opiekę nad 207 wychowankami 

przedszkoli. Opłatą objętych było 90 wychowanków, w tym dwoje opłacało 50% 

stawki, pozostałe 107 wychowanków korzystało z opieki w ramach 5 bezpłatnych 

godzin. 

 

6) XV/115/2019  z dnia 26 września 2019r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy 

Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze 

 

Uchwałą Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. Rada Gminy Piekoszów 

określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, zgodnie z którą  pensum wicedyrektora szkoły, 

przedszkola, placówki - wynosiło 10 godzin tygodniowo, a ustalono na 12 godzin 

tygodniowo. Jednakże w związku z realizacją zajęć kształcenia zintegrowanego przez 
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wicedyrektorów placówek oświatowych w Jaworzni i Micigoździe w ilości 12 godzin 

tygodniowo wspomniana kadra kierownicza wypracowywałaby godziny 

ponadwymiarowe, co byłoby niezgodne z art. 42 ust. 7 pkt 6a ustawy - Karta 

Nauczyciela. W skutek podjętej uchwały zlikwidowano godziny ponadwymiarowe 

kadry kierowniczej placówek oświatowych w Micigoździe i Jaworzni. 

 

W 2019 roku Rada Gminy obowiązana była podjąć uchwały stwierdzające 

zakończenia działalności gimnazjów. Wykonując ten obowiązek Rada podjęła na sesji 

w dniu 26 września 2019r. cztery uchwały: 

• XV/116/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 

im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie, 

• XV/117/2019 sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 

w Jaworzni, 

• XV/118/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  

w Łosieniu, 

• XV/119/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  

w Zajączkowie. 

 

7) XVII/140/2019 z dnia 28 listopada 2019r. sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Piekoszowie 

wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie, wchodzące w skład 

Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie 

W wyniku reformy oświaty zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019r. 

dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym. Gmina Piekoszów jest organem prowadzącym dla Liceum 

Ogólnokształcącego w Piekoszowie na podstawie uchwały nr XVI/34/04 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przekazania Gminie 

Piekoszów do prowadzenia Zespół Szkół Nr 6 w Piekoszowie, w skład którego  

wchodziło Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie oraz na podstawie uchwały 

Nr XIII/85/2007 Rady Gminy Piekoszów z dnia 3 września 2007r. w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 w Piekoszowie, na mocy którego Liceum 

Ogólnokształcące w Piekoszowie zostało włączone do Zespołu Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie.  

 

8) XVIII/151/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów  
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Zgodnie z zapisem art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela organ prowadzący szkołę, jest zobligowany do ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. Regulacje, które wprowadzono w niniejszym regulaminie 

dotyczą m.in. wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatku 

motywacyjnego, ściśle związanego z efektywnością pracy nauczycieli, a w 

szczególności dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Regulamin normuje także 

wysokości oraz warunki przyznawania dodatku funkcyjnego. Zaproponowane zapisy 

dotyczą poszerzenia katalogu typów szkół i urealnienia, względem ilości klas 

i oddziałów przedszkolnych, wysokości dodatku funkcyjnego dla kadry kierowniczej. 

Regulamin  uwzględnia ponadto zmiany, które wprowadzono w przepisach prawa 

oświatowego w ciągu obowiązywania poprzedniego Regulaminu przyjętego uchwałą 

LXI/420/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. Regulamin nie zawiera już zapisów dot. 

dodatku mieszkaniowego, natomiast określa wysokość dodatku za sprawowanie 

funkcji wychowawcy klasy, którego minimalna wysokość zgodnie z art. 34a - Karty 

Nauczyciela wynosi 300 zł i na tym poziomie została ustalona w Regulaminie.   
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4.7.1. „Laur Piekoszowski” i stypendia Wójta dla uczniów. 

Działając na podstawie uchwały nr LII/377/2018 Rady Gminy Piekoszów 

z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody 

Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI” Wójt Gminy 

Piekoszów przyznał dwie nagrody (1 w kategorii nauka,1 w kategorii sport) na kwotę 

po 1 500 zł dla każdego stypendysty.  

 

Na podstawie uchwały nr LII/374/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 

27 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Piekoszów dla 

uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Piekoszów Wójt 

Gminy Piekoszów przyznał stypendia naukowe dla 56 uczniów (w tym: 35 uczniów 

z klas V-VII oraz 21 uczniów z klas III oddziałów gimnazjalnych i absolwentów szkół 

podstawowych) w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy począwszy 

od miesiąca lipca 2019 roku. Stypendystom (absolwentom) z klas VIII i III oddziałów 

gimnazjalnych przyznano stypendium jednorazowo w wysokości 1 000 zł w miesiącu 

lipcu 2019 roku. 
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4.8. Realizacja uchwał z zakresu ładu przestrzennego. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 2 uchwały dotyczące ładu przestrzennego, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) IX/66/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego 

w miejscowości Zajączków, Lesica i Gałęzice Gmina Piekoszów. 

 

Uchwalenie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego było 

konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Piekoszów uchwały Nr XLVIII/328/17 

z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego 

w miejscowości Zajączków, Lesia i Gałęzice Gmina Piekoszów. Wnioskodawcą 

sporządzenia przedmiotowego planu był zakład górniczy - Nordkalk Sp. z o. o, który 

również poniósł koszty sporządzenia tego planu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (art.104 ust.6). 

 

2) XII/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Piekoszów. 

 

Przedmiotowa uchwała obejmuje zmiany w obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określenie polityki przestrzennej 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Wnioskowana 

zmiana studium ma na celu korektę kierunków zagospodarowania przestrzennego 

w uwzględnieniu ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa, ma również na 

celu uporządkowanie zapisów studium zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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4.9.Realizacja uchwał dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 6 uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy oraz gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę i były to 

uchwały: 

1) VII/52/2019 z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty, 

 

2) VII/53/2019 z dnia 8 marca 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów, 

 

3) XVI/125/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów, 

 

4) XVI/126/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

5) XVII/136/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Piekoszów, 

 

6) XVII/137/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej 

opłaty. 

Obowiązek podjęcia przedmiotowych uchwał wynikał z ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również podyktowany był 

wynikami postępowań przetargowych z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W celu wykonania zadań gminy, wynikających z art. 6c ust. 1 ustawy  z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku 

ogłoszono 3 przetargi nieograniczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Piekoszów.                    
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W wyniku wyłonienia wykonawców w postępowaniu przetargowym z dnia 

15 stycznia 2019 roku – podpisano 1 kwietnia 2019r. umowę na realizację usługi 

odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz na usługę organizacji, utrzymania i obsługi punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Termin zakończenia realizacji obu umów 

upłynie 31 grudnia 2019 roku. 

Dodać należy, że w związku z obowiązkiem zapewnienia odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od początku 2020 roku, 26 lipca 2019r. 

ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego dnia 1 października 2019r. 

podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 

01.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach niniejszego przetargu, z powodu niezłożenia 

żadnej oferty, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie związane z organizacją, utrzymaniem i obsługą punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

Realizując ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom gminy punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 8 listopada 2019r. zamieszczono 

ogłoszenie o zamówieniu na „Organizację, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz 

z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 01.01.2020r. do 

31.12.2021r.”. W przedmiotowym przetargu wpłynęła jedna oferta. W wyniku 

wyłonienia wykonawcy w niniejszym postępowaniu, dnia 12 grudnia 2019 roku 

nastąpiło podpisanie umowy na realizację wskazanej usługi. 

Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 150), podmioty 

odbierające odpady komunalne i prowadzące PSZOK są zobowiązane do przekazania 

wójtowi gminy danych dotyczących ewidencji odpadów za rok 2019 w terminie do 

dnia 30 czerwca 2020r.  Z uwagi na brak informacji na temat odpadów komunalnych 

odebranych w 2019r. z terenu Gminy Piekoszów, nie jest możliwe na dzień 

przygotowania niniejszego raportu podanie danych nt. osiągniętych przez gminę 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak również  

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Nawiązując do powyższego, 

coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zostanie sporządzona 

w późniejszym terminie po uzyskaniu niezbędnych danych, których termin został, jak 

wskazano powyżej przesunięty do dnia 30 czerwca 2020r.    
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Dodać należy, że w 2019 roku wykonując obowiązki wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• przeprowadzono  kontrole 49 posesji w zakresie pozbywania się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

• przeprowadzono weryfikacje danych zawartych w systemie gospodarki 

odpadami, wystosowano łącznie 54 wezwania do wyjaśnienia danych 

zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

• wprowadzono do systemu gospodarki odpadami 1088 deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których 147 dotyczyło 

nieruchomości, na których zamieszkały osoby po raz pierwszy lub powstały 

odpady na danej nieruchomości. Pozostałe deklaracje dotyczyły zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W 2019r. Gmina Piekoszów zrealizowała „Program edukacji ekologicznej 

dotyczący ochrony powietrza”. Realizacja programu obejmowała 8 placówek 

oświatowych z terenu gminy Piekoszów, które wzięły udział w Turnieju 

Międzyszkolnym, w skład którego weszły: konkurs na ulotkę pn. „Czystym 

powietrzem oddychać chcemy, to klucz do zdrowia, my o tym wiemy !” oraz test 

wiedzy ekologicznej pn. „Czyste powietrze – temat nam znany, o jego jakość wspólnie 

zadbamy!”. Każda ze szkół biorących udział w Turnieju została nagrodzona, 

otrzymując cenne nagrody grupowe w postaci sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. 

Za aktywny udział w poszczególnych konkursach uczniowie otrzymali nagrody 

indywidualne w postaci sprzętu sportowo-turystycznego. Celem turnieju było 

promowanie edukacji na temat zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie 

ludzi i sposobów ograniczenia zanieczyszczeń przez społeczeństwo. Realizacja 

programu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawartej umowy 

dotacji z dnia 13 sierpnia 2019r. – gmina otrzymała dotację w kwocie 7.500 zł, co 

stanowiło 38,29% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

przedmiotowego programu, którego koszt całkowity wyniósł 19.894,77 zł. Pozostałe 

środki pochodziły z budżetu Gminy Piekoszów. 

W 2019r. Gmina Piekoszów otrzymała kolejne dofinansowanie na realizację 

„Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piekoszów”, 

w ramach którego unieszkodliwiono 122,190 ton płyt azbestowo-cementowych, 

pochodzących z 60 nieruchomości, co stanowi 100% złożonych wniosków, czyli  

zakwalifikowano wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie naboru. Łączny koszt 

przedsięwzięcia wyniósł  44.047,26 zł, zaś łączna planowana wysokość dotacji 

przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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w Warszawie wyniosła 28.920,78 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy 

Piekoszów. 

Kolejnym działaniem podejmowanym corocznie jest  zakup drzew i krzewów 

miododajnych,  na które uzyskiwana jest pomoc finansowa z budżetu powiatu 

kieleckiego, w wysokości 2.500 zł. W ramach pozyskanych środków zakupiono 249 

sztuk drzew i krzewów miododajnych, których sadzonki zostały przekazane 

mieszkańcom gminy celem nasadzenia.  

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów przyjęty 

uchwałą XVI/125/2019 z dnia 31 października 2019r.  –  omówiony jest w Rozdziale 

5. „Realizacja programów i polityk”. 
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4.10. Realizacja pozostałych uchwał. 

Rada Gminy Piekoszów oprócz uchwał obejmujących zakres wskazany powyżej 

podejmowała uchwały dotyczące wyłącznie jej ustawowych uprawnień oraz 

wewnętrznej organizacji Rady.  

W 2019 roku Rada Gminy również uchwaliła nowy Statutu Gminy Piekoszów – 

uchwała Nr XVII/141/2019 z dnia 28 listopada 2019r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2020r. poz. 297) uwzględniający aktualny stan 

prawny i organizacyjny oraz podjęła uchwałę Nr XV/108/2019 z dnia 26 września 

2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego w dniu 

17 października 2019r. poz. 4000). 

W 2019 roku Rada Gminy Piekoszów przeprowadziła procedurę związaną 

z wyborem ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i  Sądu Rejonowego 

w Kielcach na kadencję 2020 – 2023 i uchwałą Nr XVI/130/2019 z dnia 

31 października 2019r. - Rada dokonała wyboru jednego ławnika wyłącznie do Sądu 

Rejonowego w Kielcach. 
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Rozdział 5. 

Realizacja programów i polityk. 

Rada Gminy Piekoszów w 2019 roku przyjęła w formie uchwał programy, 

regulaminy oraz dokonała zmian we wcześniej przyjętych dokumentach, które 

dotyczyły: 

• programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego; 

• programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów; 

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów; 

• Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Piekoszów; 

W 2019 roku gmina kontynuowała realizację wcześniej przyjętych programów, do 

których zaliczyć należy programy: 

• „Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć”, 

• „Stop meningokokom”, 

• Gminny program wspierania rodziny, 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

• Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2017-2023, 

• Gminny Program Opieki nad Zabytkami GMINY PIEKOSZÓW na lata 

2018 – 2021; 

• program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Piekoszów na lata 2017-2032"; 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów; 

Oprócz programów, do których opracowania i uchwalenia uprawniona jest Rad 

Gminy, gmina realizuje również szereg programów i polityk rządowych, wśród 

których wymienić należy:  

• Program Rodzina 500+ ;  

• Karta Dużej Rodziny; 

• Program “Dobry Start”; 

• Program “Za życiem”; 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – program unijny; 

• Program pomocowy SA.39937(2014/X) – dopłaty do paliwa dla rolników. 
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5.1. Program Współpracy Gminy Piekoszów z  organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Program współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 

został przyjęty 20 listopada 2018r. - uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Piekoszów, 

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy roczny program 

współpracy uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu. 

Program ten określa zasady i zakres współdziałania samorządu z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary 

tej współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania, które mogą być zrealizowane 

przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu 

gminy.  

Podstawową formą współpracy w 2019 roku było różnorodne wspieranie tej 

działalności, w formie finansowej i pozafinansowej. Współpraca ta odbywała się 

przede wszystkim na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności oraz jawności. W wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

udzielono dotacji na łączną kwotę  100.000 zł następującym podmiotom: 

 

• Klub Sportowy Feniks Jaworznia – 15.000 zł; 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Astra” Piekoszów -  65.000 zł; 

• Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Nordkalk Górnik Rykoszyn – 20.000 zł. 
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5.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Podstawę do uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przyjętego 

uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia  20 grudnia 2018 roku stanowi 

przepis  art. 41, ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepis art. 10 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Źródłem finansowania Gminnego Programu są dochody z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (plan na 2019 roku stanowiła kwota: 

220.000 zł. Wykonanie planu stanowiła kwota: 157.665,82 zł).  

 

Program jest kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich. Cele 

strategiczne programu to:  

• edukacja opiekunów,  

• promowanie i wdrażanie programów szkoleniowych skierowanych do rodziców                             

i wychowawców,  

• działania informacyjno – edukacyjne polegające na poszerzeniu wiedzy 

młodych i dorosłych mieszkańców gminy na temat szkodliwości używek,  

• wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci                                 

i młodzież,  

• działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia.  

 

Środki programu przeznacza się głównie na realizację zajęć mających na celu 

promowanie zdrowego stylu życia oraz na programy związane z przeciwdziałaniem 

zachowaniom ryzykownym i patologiom społecznym. W ramach Programu 

zrealizowano miedzy innymi pozalekcyjne zajęcia: 

• sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 

• taneczne dla zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej,   

• „Akademia Małego Strażaka,  

• konkursy,  

• zawody sportowe,  

• festyny ukierunkowane na popularyzację zdrowego stylu życia, wolnego od 

alkoholu i narkotyków,  

• warsztaty edukacyjne dla uczniów klas podstawowych. 

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlecono realizację zadań 

publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom - na łączną kwotę dotacji 

wynoszącą 29.198 zł następującym podmiotom:  

 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Astra” Piekoszów – 8.600 zł, 
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• Rzymsko Katolicka Parafia w Piekoszowie p.w. NMP – 10.000 zł, 

• Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Zdrowia Klub Karate Morawica – 5.000 zł, 

• Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej RAZEM 

w Piekoszowie – 5.598 zł. 
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5.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów. 

Corocznie Rada Gminy w terminie do końca marca obowiązana jest uchwalić 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, obowiązek ten wynika z przepisu art.11 ust.1 i art. 11a ust.1 ustawy  z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, zgodnie z którymi do zadań własnych gminy 

należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie.  

Projekt programu, przekazywany jest najpóźniej do dnia 1 lutego każdego roku do 

zaopiniowania: 

• właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

• organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; 

• dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na 

obszarze gminy. 

 

W celu realizacji Programu zawarto umowę na świadczenie usług weterynaryjnych 

oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. W ramach tej umowy w 2019 roku udzielono pomocy 

weterynaryjnej: 

• rannym 12 psom, 

• pięciu rannym kotom, 

• dzikowi, 

• czterem sarnom i zającowi, 

oraz wykonano zabiegi: 

• sterylizacji 30 kotów i 20 psów 

• kastracji 6 kotów i 2 psów, 

• eutanazje i utylizacje zwłok zwierząt w ilości 9 szt. oraz 6 szt. z kolizji 

drogowych, 

 

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonano z wniosku Policji 

12 interwencji, które dotyczyły dzikiej zwierzyny (sarny, zając i dzik).  

Druga umowa dotyczyła odławiania i transportu bezdomnych zwierząt 

z przyjęciem do schroniska, eutanazją ślepych miotów oraz utylizacją zwłok 

bezdomnych zwierząt. W ramach umowy w 2019 roku odłowiono i przejęto do 

schroniska: 44 dorosłe psy i 13 szczeniąt oraz 11 kotów. 

 

Kwota wydatków na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku wyniosła – 200.685,30 zł. 
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5.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Piekoszów na lata 2017 – 2032.    

Przed przyjęciem przez Radę Gminy „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2032” przeprowadzono 

terenową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, na podstawie, której został 

opracowywany, a następnie uchwalony Program  – uchwała Nr LXII/440/2018 z dnia 

09 października 2018r.  

Zgodnie z danymi zawartymi w inwentaryzacji przeprowadzonej w postaci spisu 

z natury, na terenie Gminy Piekoszów występuje 4. 005.779 kg odpadów 

zawierających azbest, z czego 30.602kg  stanowi azbest w posiadaniu osób prawnych 

i 3.975.177 kg stanowi azbest u osób fizycznych. Wyroby te stanowią płyty azbestowo 

– cementowe faliste (W02) i płaskie (W01). Do wszystkich przeliczeń przyjęto, 

zgodnie  z metodyką Bazy Azbestowej, że 1 m² płyty azbestowej waży 11 kg.  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, że najwięcej wyrobów 

zidentyfikowano w miejscowościach:  

• Zajączków  - 534.094 kg,  

• Micigózd  - 480.832 kg,  

• Brynica  - 324.192 kg.  

Najmniej azbestu występuje natomiast w miejscowościach: 

• Jeżynów – 28.413 kg,  

• Wierna Rzeka  - 19.129 kg.  

Najwięcej wyrobów zawierających azbest w Gminie Piekoszów znajduje się na 

budynkach gospodarczych, co stanowi ponad 75 % wszystkich wyrobów. Najmniejsza 

ilość azbestu to wyroby zmagazynowane – 8.932 kg, które stanowią 0,18 % całości. 

Uchwalenie Programu pozwala po pierwsze mieszkańcom gminy na uzyskanie 

dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, po 

drugie gmina ma możliwość pozyskiwania dofinansowania tego przedsięwzięcia 

ze środków zewnętrznych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

W 2019 roku realizując Program unieszkodliwiono 122,19 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 60 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 44.047,26 zł, z czego 28.920,78 zł 

pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostała kwota w wysokości 15.126,48 zł 

pochodziła z budżetu Gminy Piekoszów. 
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W 2018 roku realizując Program unieszkodliwiono 105,91 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 48 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 31.619,68 zł, z czego 13.812,44 zł 

pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostała kwota w wysokości 17.907,22 zł 

pochodziła z budżetu Gminy Piekoszów. 

Gmina Piekoszów w 2017 roku uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w kwocie 10.798,91 zł, 

co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania, natomiast z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pozyskała kwotę 

15.427,02 zł, co stanowi 35% kosztów kwalifikowanych zadania w łącznej kwocie 

26.225,93 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, 

którego koszt całkowity wynosił 35.409,53 zł - pozostałe środki pochodziły z budżetu 

gminy. 

 Dodać należy, że Program ten stanowi kontynuacje poprzednio obowiązującego 

Programu przyjętego uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 15 marca 2007r., w ramach 

którego w 2017 roku, unieszkodliwiono 124,938 ton płyt azbestowo-cementowych, 

pochodzących z 62 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych wniosków.  
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5.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów. 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów przyjęty był uchwałą 

Nr XLII/285/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017r.. Plan ten jest 

dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest również realizacja na 

obszarze gminy celów unijnego pakietu klimatyczno - energetycznego tj.: redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz jakości powietrza.  

 

Działania prowadzone w ramach Planu umożliwiać będą poprawę jakości powietrza  

oraz zmniejszenie kosztów energii. Zadania zawarte w dokumencie dotyczą działań 

w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zmniejszenie 

energochłonności oświetlenia ulicznego. Plan ułatwi samorządowi gminy, podmiotom 

gospodarczym i mieszkańcom ubieganie się o zewnętrzne formy wsparcia 

finansowego na realizację przedsięwzięć z zakresu zwiększenia efektywności 

energetycznej, ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

  

Następnie w wyniku monitorowania realizacji Planu przygotowana została 

propozycja zmian w dokumencie, które polegały głównie na aktualizacji wykazu 

planowanych inwestycji wraz  z uszczegółowieniem zakresu tych inwestycji.  

  

Program ten zaktualizowano podejmując przez Radę Gminy uchwałę 

Nr LIII/384/2018 z dnia 29 marca 2018r. Aktualizacja ta była poprzedzona 

przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu 

tego dokumentu. 

W 2019 roku Program służył do realizacji bieżących zadań gminy w tym 

zakresie oraz zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu „Czysta 

energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”. 
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5.6. Regulamin utrzymania czystości i porządku.  
   

Obowiązek sporządzenia i uchwalenia przez Radę Gminy regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów wynika z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument 

ten jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całej gminy. Rada 

Gminy Piekoszów uchwałą Nr XVI/125/2019 z dnia 31 października 2019r. uchwaliła 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów”.  

W Regulaminie zostały ustalone miedzy innymi zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Piekoszów, jak 

również określono rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasady 

ich rozmieszczania. Tym samym określono częstotliwości, zasady i sposoby usuwania 

odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego. Regulamin uwzględnia zmianę częstotliwości i sposobu 

pozbywania się odpadów komunalnych, wynikającą  z uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała została przygotowana w związku 

z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 01.01.2020r. 

do 31.12.2021r. W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości, na terenie Gminy Piekoszów 

w 2019 roku, w 2019 roku przeprowadzono objazdową zbiórkę odpadów 

problemowych, pochodzących wyłącznie z  gospodarstw domowych, tj. mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

i zużytych opon. 

W 2018 roku przeprowadzono terenową inwentaryzację 2.129 posesji w zakresie 

posiadania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Zinwentaryzowano 857 zbiorników  

bezodpływowych, 170 przydomowych oczyszczalni ścieków, ponadto ustalono, iż 84 

gospodarstw nie posiadało zbiorników bezodpływowych i/ lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W stosunku do właścicieli, których nieruchomości nie 

posiadały zbiorników bezodpływowych i/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz  wobec tych właścicieli nieruchomości, którzy odmówili ankietyzacji lub uznali, 

że przedmiotowa inwentaryzacja ich nie dotyczy, na podstawie sporządzonej 

dokumentacji podjęte zostaną działania kontrolne. W prowadzonej ewidencji 

zbiorników 2019 roku zaewidencjonowanych jest 891 zbiorników  bezodpływowych 

oraz 202 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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5.7. Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków oraz 

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych na lata 2019 -2027  

Zgodnie ze zmianą przepisu art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych 

ustaw, przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zobligowane były do 

opracowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Natomiast Rada Gminy na podstawie przedłożonych projektów regulaminów 

zobowiązana była przygotować projekt regulaminu i przekazać do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu to jest Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organ regulacyjny 

postanowieniem z dnia 17 października 2019r. zaopiniował pozytywnie przedłożony 

do zaopiniowania projekty regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

z uwagami, które Rada Gminy uwzględniła w uchwalonym Regulaminie. Na tej 

podstawie Rada Gminy uchwaliła „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Piekoszów” – podejmując w dniu 31 października 2019r. 

uchwałę Nr XVI/128/2019, która ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 listopada 2019r. pod pozycją 4323. 

W 2019 roku Rada Gminy również uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i  Kanalizacyjnych na lata 2019 -2027 

Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie podejmując w dniu 28 sierpnia 2019r. 

uchwałę Nr XIV/95/2019. 
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5.8. Programy wieloletnie. 

 
W 2019 roku gmina kontynuowała realizację programów wieloletnich, do których 

zaliczyć należy: 

Program zdrowotny „Stop meningokokom”  realizowany był na podstawie 

uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XLVI/310/2017 z dnia 28 września 2017r.  

W ramach programu zaplanowano szczepienia profilaktyczne dzieci z Gminy 

Piekoszów przeciwko meningokokom w roku 2018 dla ogółem 643 dzieci, z czego 

dla: 

• roczników: 2010-2011- 280 dzieci;  

• roczników: 2012-2013 - 363 dzieci. 

Natomiast w 2019 roku zaszczepiono 32 dzieci. Ogółem z Programu skorzystało 

675 dzieci. 

 

Na realizację Programu w 2019 roku wydatkowano kwotę – 6.080 zł. 

 

Kolejny program zdrowotny "Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć  realizowany 

był na podstawie uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XLVI/309/2017 z dnia 

28 września 2017 roku.  

W ramach tego Programu zdrowotnego, dedykowanego do mieszkańców w wieku 

powyżej 55 roku życia zaszczepiono 220 osób spełniających kryteria włączenia do 

programu. Wartość wydatków w ramach programu to kwota – 7.700 zł. 

Częścią programu była kampania informacyjno-promocyjna, która polegała na 

przekazaniu  informacji na temat realizowanego programu na lokalnych stronach 

internetowych oraz gminnej prasie.  

 

        W 2019 roku kontynuowany był „Gminny Program Wspierania Rodziny 

w Gminie Piekoszów na lata 2017 –2019”, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/251/2017 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 roku.  

        Program jest realizowany poprzez zatrudnienie trzech asystentów rodzin 

w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, poradnictwa 

psychologicznego, terapeutycznego, socjalnego w placówkach oświatowych,  

w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy zawieranie kontraktów socjalnych przez 

pracowników socjalnych, które mają za zadanie zwiększenie aktywności osób i rodzin. 

W roku 2019 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie 41 rodzin 

(63 dzieci), z czego w ośmiu rodzinach współpraca została zakończona. W trzech 

współpraca została zakończona ze względu na osiągnięcie celów, w czterech 

rodzinach asystent zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodzinę oraz z jedną rodziną zakończono współpracę ze względu na brak efektów. 
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Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2017-2019 Rada Gminy Piekoszów dnia 20 grudnia 2019 r. uchwałą 

XVIII/152/2019 przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla 

Gminy Piekoszów. 

Na terenie Gminy Piekoszów od wielu lat, podejmowane są działania mające na 

celu pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Starania te znajdują swoje 

odzwierciedlenie między innymi w „Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” przyjętego uchwałą 

Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 marca 2015r.  

Program ten obejmuje swoim zakresem zadania mające na celu przede wszystkim 

ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Realizatorami programu jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, Policja, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowo - wychowawcze,  

Zakład Opieki Zdrowotnej, kuratorzy sądowi poprzez pracę w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

      W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 85 

posiedzeń Grup Roboczych, na których diagnozowano sytuacje w poszczególnych 

rodzinach, wymieniano się informacjami, dyskutowano o możliwościach udzielenia 

odpowiedniego wsparcia rodzinie, omawiano możliwości dotyczące profilaktyki, 

rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia 

kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. 

 

Uchwałą Nr XLII/293/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017r.  

przyjęto „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2017-2023”.  

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania wpisujące się w „Kompleksowy 

Plan Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2017-2023” i były nimi:  

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych matematycznych, 

przyrodniczych, multimedialnych – doposażenie pracowni edukacyjnej 

w Szkole Podstawowej w Rykoszynie w pomoce oraz sprzęt dydaktyczny 

niezbędny do realizacji treści programowych dotyczących ekologii ze środków 

pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, stworzenie pracowni fizycznej i chemicznej wyposażonych w pomoce 

dydaktyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Szczukowskich Górkach  poprzez pozyskanie środków 

z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej na 2019r., stworzenie 6 pracowni 

terminalowych/komputerowych w ramach projektu „Nowoczesne technologie 

w aktywnej szkole”,  

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zadanie 

realizowane poprzez organizację biegów przełajowych „Cross Run 2019” dla 

uczniów szkół z terenu gminy Piekoszów, pozyskanie środków na realizację 
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programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla 30 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Brynicy, 

• realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-5 lat) – 

w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt. 

„TIKoludki w naturze” - 9 grup uczniów z Przedszkola w Piekoszowie 

realizowało w roku szkolnym 2019/2020  po 1 godzinie tygodniowo zajęć: 

naukowo – doświadczalnych, tanecznych, rytmicznych oraz nauki języka 

angielskiego, 

• organizacja szkolnych projektów międzynarodowych – realizacja w szkołach 

i placówkach oświatowych Gminy Piekoszów projektów w ramach Erasmus +: 

➢ w Szkole Podstawowej w Jaworzni realizowane były dwa projekty: pt.: 

"Little steps make a big difference. Together we care for our home" 

(„Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się 

o nasz dom”) w ramach projektu 12 uczniów uczestniczyło 

w tygodniowej nauce w szkołach  za granicą (w Słowacji, Grecji 

i Rumunii) oraz projekt pt.: ” „Fostering Students’ Motivation Through 

European Digital Framwork” („Wzmacnianie motywacji uczniów 

poprzez współpracę w europejskiej cyfrowej szkole”), w ramach którego 

na rok 2020 planuje się wyjazdy edukacyjne uczniów do państw 

partnerskich  Grecji, Portugalii, Turcji, Hiszpanii i Francji.  

➢ w Szkole Podstawowej w Łosieniu realizowany był projekt 

pt. „Empowering Mathematics Acquisition Through Handy 

Softwares”(„Umożliwienie aktywizacji matematyki za pomocą 

przydatnego oprogramowania") - 12 uczniów wzięło udział w wyjedzie 

na Słowację oraz do Turcji . W szkole w październiku 2019 gościli 

nauczyciele szkół ze Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz Turcji. 

Głównym efektem realizacji projektu było stworzenie aplikacji E-maths 

ułatwiającej naukę matematyki, 

➢ w Szkole Podstawowej w Piekoszowie ralizowano 3 projekty: 

▪ „Europejska cyfrowa klasa” – projekt ponadnarodowy realizowany 

w partnerstwie z przedstawicielami ze szkół z Estonii, Włoch, Grecji 

i Portugalii. W  ramach projektu realizowano zajęcia z uczniami 

oparte o metody nauczania wykorzystujące narzędzia Web 2.0 

podnoszące kompetencje uczniów w zakresie języka angielskiego, 

informatyki, znajomości kultury i historii krajów europejskich, 

operatywności i umiejętności pracy w grupie - 15 uczniów 

uczestniczyło w wyjeździe do Grecji i Włoszech, gdzie podczas 

tygodniowego pobytu uczęszczali do tamtejszych szkół. Na miejscu 

w ZPO Piekoszów 30 uczniów w ramach realizacji projektu  brało 

udział w cotygodniowych zajęciach Klubu Erasmus Plus i POWER, 

na których wykonywali tematyczne prace cyfrowe oraz plakaty, 



77 
 

▪ "Innowacyjne nauczanie języków obcych w ZPO w Piekoszowie" – 

w ramach realizacji projektu 7 nauczycieli ZPO Piekoszów wzięło 

udział w kursie pt. „Technologie informacyjno  - komunikacyjne dla 

nauczycieli” zorganizowanym przez centrum szkoleniowe Shipcon 

w Barcelonie. 

• wykorzystywanie technologii TIK w pracy placówki oświatowej – wdrażanie  

e-dziennika- w roku 2019 podjęto decyzję o wdrożeniu dziennika 

elektronicznego w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Piekoszów. Do 

końca roku system w pełni wdrożono w dwóch placówkach: Szkole 

Podstawowej w Brynicy oraz Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych 

w Micigoździe. W pozostałych placówkach trwają prace instalacyjne 

i szkolenia kadry nauczycielskiej z zakresu obsługi e-dziennika. Planuje się do 

końca roku szkolnego 2019/2020 uruchomienie dziennika elektronicznego we 

wszystkich szkołach i placówkach oświatowych Gminy Piekoszów. Pierwszy 

rok funkcjonowania dziennika będzie czasem testowania systemu i nie będzie 

generował środków finansowych.  

Przypomnieć należy działania zrealizowane w 2018 roku, którymi były: 

 

• opracowanie i wdrożenie zasad wspierania innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych poprzez realizację w roku szkolnym 2018/2019 innowacji 

pedagogicznej – nauczenia dwujęzycznego w klasach siódmych w Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie; 

• zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe – zadanie zrealizowane 

w ramach projektu pn. „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”, realizacja 

20 godzin zająć pozalekcyjnych w każdym oddziale klasowym w sześciu 

szkołach podstawowych z terenu gminy z zakresu programowania 

i wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej; 

• Lokalny Program Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży – zadanie realizowane poprzez przyznawanie stypendiów 

naukowych, dla uczniów, którzy zdobyli średnią ocen z przedmiotów, co 

najmniej 5,5 oraz organizacja corocznego konkursu pn. „Laur Piekoszowski” 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych 

matematycznych, przyrodniczych, multimedialnych – doposażenie pracowni 

edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Jaworzni poprzez pozyskanie środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

stworzenie pracowni fizycznej i chemicznej w ZOPI Micigózd poprzez 

pozyskanie środków z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej na 2018r., 

stworzenie 6 pracowni terminalowych/komputerowych w ramach projektu 

„Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”, utworzenie pracowni 

terminalowej/komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach 

poprzez pozyskanie dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego; 



78 
 

• termomodernizacja budynków szkoły – termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łosieniu, w nadchodzących kolejnych 

latach termomodernizacją objęte będą budynki szkolne: w Brynicy, 

Rykoszynie, Jaworzni, Szczukowskich Górkach, Micigoździe; 

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zadanie 

realizowane poprzez organizację biegów przełajowych Cross Run 2018 dla 

uczniów szkół z terenu gminy Piekoszów. 

• Gmina Piekoszów pozyskała  w 2017 roku od Wojewody Świętokrzyskiego 

dotację w wysokości 26.800 zł. na zakup wyposażenia, sprzętu do gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Rykoszynie, Łosieniu, 

Piekoszowie i Brynicy. Otrzymane dofinansowanie poprawiło jakość  

i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podniosło standard 

świadczonych usług medycznych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej 

w Gminie Piekoszów.   
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5.9. Programy rządowe. 

 

          Od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest rządowy program „Rodzina 500+”, 

który gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Program 

w swoim założeniu poza poprawą sytuacji rodzin ma również zadanie przyczynić się 

do zwiększenia dzietności.  

      Realizacja programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Piekoszów w 2019 roku 

przebiegała płynnie. Przyjęto 2 263 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, w skutek czego pomocą objęto 2.124 rodzin. Wypłacono 29.289 

świadczenia na łączną kwotę 14.839.939 zł. 

 

„Karta Dużej Rodziny” - to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

rodzinom przynajmniej z 3 dzieci, niezależnie od dochodów. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania  z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 

na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny  mogą 

ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie przyjął 227 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano łącznie 397 kart tradycyjnych 

oraz 195 karty elektroniczne.  

Na dzień 1 stycznia 2020r. na ternie gminy Piekoszów 435 rodzin posiada 

przynajmniej jedną aktywną tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, 111 rodzin posiada karty 

elektroniczne. Ogółem 1763 osoby mają przyznane karty tradycyjne, 286 osób posiada 

karty elektroniczne. 

 

W 2019 roku realizowany był rządowy program „Dobry Start” – który 

przewidywał jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 

szkolny w kwocie 300 zł.  

Realizatorem programu na terenie Gminy Piekoszów był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przyjęto 1.592 wnioski. Świadczenie trafiło do 2.238 uczniów na łączną 

kwotę 693.680 zł. 

 

Od stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”. W 2019 roku wypłacono 2 świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” , na 

łączną kwotę 8.240 zł. 

      W 2019 roku dzięki współpracy GOPS w Piekoszowie oraz Stowarzyszenia 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z pomocy żywnościowej 

skorzystało 1.000 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Pracownicy 
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w ramach programu wydali 

48,23 tony żywności tj. 4 000 paczek dla 1000 osób. 

 

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Piekoszów 

realizowała, ta jak w latach poprzednich program pomocowy tzw. dopłaty do paliwa 

dla rolników („SA.39937(2014/X) -  na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

W 2019 roku rozpatrzono 396 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Kwota 

otrzymanej dotacji na ten cel ogółem wyniosła 157.113,72 zł.  

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.  i zastępuje  poprzedni „Wieloletni program 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Powyższa uchwała podwyższyła do 150% kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów 

przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 

osób objętych tym wieloletnim rządowym programem oraz ustanowiła zasady zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla uprawnionych osób i rodzin. Celem 

Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin 

i niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze uwzględnieniem 

uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, szczególnie osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. 

Tabela 4. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

       Rok Całkowita kwota zadania          Kwota 

dofinansowania 

Liczba objętych 

pomocą 

2016 169 021,00 zł 133 021,00 zł 484 

2017 281 287,00 zł 213 709,00 zł 618 

2018 322 831,00 zł 244 631,00 zł 515 

2019 240 150,00 zł 192 120,00 zł 477 

Źródło: dane GOPS w Piekoszowie 
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Rozdział 6. 

Realizacja budżetu obywatelskiego. 

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadzona ustawą z dnia 16 stycznia 

2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – 

wskazuje na obowiązkowe utworzenie budżetu obywatelskiego wyłącznie w gminach 

będących miastami na prawach powiatu, w pozostałych gminach budżet obywatelski 

jest nieobowiązkowy. W Gminie Piekoszów budżet obywatelski nie był uwzględniony 

w uchwale budżetowej na 2019 rok. 
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Rozdział 7. 

Działania inwestycyjne, pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Gmina Piekoszów pierwsze inwestycje rozpoczęła w 2017 roku, czyli jeszcze 

w okresie realizacji Programu naprawczego i chociaż nadal gmina spłaca obligacje 

(w 2017r. spłacono 4,5 ml zł, w 2018 roku spłacono blisko 4,10 mln zł, w 2019 roku 

gmina w całości dokonała spłaty pożyczki z Budżetu Państwa to jest kwotę 

7.831.642zł). Gmina dokonała całkowitej spłaty trzech kredytów w  Bankach 

Spółdzielczych w Łopusznie i Końskich w wysokości 2.696.252 zł – na spłatę tych 

kredytów i pożyczki z Budżetu Państwa gmina wyemitowała obligacje w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w wysokości 9.027.000 zł. Różnicę pomiędzy wysokością 

spłaconego zadłużenia a wyemitowanymi obligacjami w kwocie 1.500.894 zł gmina 

pokryła z własnych środków. Celem tych działań było zmniejszenie wydatków 

związanych z obsługą zadłużenia (odsetki).  

W 2019 roku kontynuowano działalność inwestycyjną rozpoczętą w 2017 roku 

(około 5 mln zł) i na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 12.203.984,92 zł, a w 

roku 2018 wydatkowano na inwestycje - 8.227.688,41 zł, co stanowi wzrost nakładów 

inwestycyjnych o 3.976.296,51 zł w stosunku do roku poprzedniego.  

Łącznie od 2017 roku do końca 2019 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne 

kwotę ponad  – 20 milionów złotych. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne 

w 2020 roku to kwota – blisko 16 milionów złotych. 
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7.1. Działalność gminy w zakresie inwestycyjnym. 

Działania opisane powyżej pozwoliły na wprowadzanie inwestycji tak niezbędnych 

dla poprawy warunków życia mieszkańców. Celem realizowanych przez gminę 

inwestycji było wsparcie rozwoju miejscowości położonych na terenie gminy 

i ułatwienie dostępu mieszkańcom tychże miejscowości do sieci dróg publicznych 

wyższych kategorii poprzez przebudowę dróg wewnętrznych wraz ze zmianą 

nawierzchni, czy budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

Wśród zrealizowanych inwestycji w okresie 2017 – 2019 należy wymienić 

następujące zadania: 

• ulica Leśna w Bławatkowie, przebudowano odcinek drogi o długości 449 mb. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb, jednostronny chodnik 

i koryta ściekowe.  Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” -  wartość zadania 209.505,78  zł.,  a wysokość 

dofinansowanie  to kwota - 129.221 zł; 

• ulica Wiosenna w Bławatkowie, przebudowano odcinek drogi o długości 453 

mb.  Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb, obustronne chodniki 

i koryta ściekowe. Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” - wartość zadania 355.477,36  zł., a wysokość 

dofinansowania to kwota -  195.844,00 zł. 

• ulica Różana w Rykoszynie, przebudowano odcinek drogi o długości 625 mb. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb oraz obustronne koryta 

ściekowe. Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020” - wartość zadania 257.245,51 zł., a wysokość 

dofinansowania to kwota - 154.861,00 zł, 

• przebudowa drogi gminnej Brynica – Ukraina na odcinku o długości 593mb, 

wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną, koszt zadania to kwota – 

234.841,66 zł.  

• przebudową drogi gminnej Jeżynów – Lasek - na odcinkach o długości łącznej 

617mb – wartość zadania 183.721,99 zł; 

• budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 

Piekoszów ul. Wolności” – wartość zadania – 224.000 zł; 

• budowa  wodociągu w miejscowości Rykoszyn – której wykonawcą był ZUK 

w Piekoszowie Sp. z o.o. – wartość zadania 63.000 zł; 

• wykonanie przepompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Janowie do 

bloków wielorodzinnych - wartość zadania – 239.424,30 zł; 

• kolejne etapy modernizacji żłobka – w 2018r. powstało 12 nowych miejsc dla 

dzieci z dofinansowaniem środków rządowych „MALUCH”+ - wartość 

194.959,03zł, 
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• bieżąca modernizacje budynków szkolnych oraz pełne wyposażenie dwóch klas 

lekcyjnych do języka angielskiego oraz jednej pracowni przyrodniczej w ZPO 

Piekoszów – wartość zadania 103.461,48 zł; 

• rozbudowa oświetlenia ulicznego – nowe oprawy oświetleniowe za kwotę 

130.461,48 zł. 

• modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach inwestycji 

wymieniono 2139 opraw na oprawy typu „Led” i zmodernizowano 51 skrzynek 

zasilania oświetlenia ulicznego - całkowita wartość projektu wynosi 

3.576.744,05 zł, z czego 3.040.232,44 zł to środki finansowe pochodzące z Unii 

Europejskiej, 

• nowe wiaty przystankowe – zamontowano 11 wiat na kwotę – 49.824 zł; 

• wymiana dwóch bram garażowych w remizie OSP Rykoszyn za kwotę 14.391 zł 
oraz modernizacja budynku wraz z przeniesieniem punktu bibliotecznego; 

• utwardzenie placu i wykonanie małej architektury przy remizie OSP 

w Szczukowicach – wartość zadania 12.849,31 zł; 

• utwardzenie placu postojowego przy GOPS w Piekoszowie – wartość zadania 

102.090 zł, 

• zakończono budowę i oddano do eksploatacji w 2018 roku ujęcie wody w Lesicy 

wraz z siecią wodociągową długości 1,5 km  i budynkiem chlorowni. Woda 

z tego ujęcia trafia do miejscowości: Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, 

Młynki, Bławatków, Lesica, Skałka. Całkowity - koszt realizacji zadania to 

kwota - 1.356. 117,74 zł,  

• przebudowano drogę gminną 02835T Zajączków przez wieś. W ramach 

inwestycji wykonano jezdnie asfaltową długości 877,77 mb i szerokości 5 m, 

obustronny chodniki na odcinku o długości 415,91 mb oraz jednostronny 

chodnik na odcinku o długości 238,86 mb. Ponadto w ramach zadania 

wykonano odwodnienie drogi oraz kanał technologiczny - całkowity koszt 

realizacji zadania 1.392.782,00 zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała 

środki z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 568.146 zł. 

• przebudowano drogę gminną ulicę Zacisze w miejscowości Rykoszyn. 

W ramach inwestycji wykonano jezdnię asfaltową długości 456,74 mb 

i szerokości 3,6 m wraz obustronnymi poboczami szerokości 0,5 m, wykonano 

także łącznik z drogą powiatową nr 0484T o nawierzchni asfaltowej długości 

111 mb i szerokości 3 m - całkowity koszt realizacji zadania: 152.106,69 zł,  

• zakończono realizację Etapu II - przebudowy drogi gminnej Jeżynów – Lasek – 

w ramach inwestycji wykonano jezdnię asfaltową o długości 722 mb 

i szerokości 3 m oraz obustronnymi poboczami szerokości 0,5 m - całkowity 

koszt realizacji zadania: 164.534,20 zł.  
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• Przebudowa dróg gminnych ulicy Klonowej o długości 624 mb, ul. Kasztanowej 

o długości 435 mb” - Całkowita wartość robót zrealizowanych w 2019 roku to 

4.104.799,19zł. Inwestycja ta była dofinansowana w 2019r. z Budżetu Państwa 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2.052.399 zł, 

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Podzamcze”. 

W ramach inwestycji w 2019 r. wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki 

brukowej, łączna powierzchnia nowej nawierzchni to 625 m2. Wartość robót to 

89.679zł brutto, 

• kolejne etapy modernizacji żłobka przeprowadzono w 2019r. inwestycję, której 

wartość wyniosła 1.131.024,60 zł, z czego 572.000 zł to środki finansowe jakie 

gmina pozyskała z programu rządowego MALUCH+ 2019 – łącznie żłobek 

zapewnia opiekę dla 64 dzieci. 

W ramach współpracy z Powiatem Kieleckim, Gmina Piekoszów w 2018 roku 

dofinansowała przebudowę drogi powiatowej na odcinku Micigózd – Podzamcze – 

Szczukowice na długości 2702 metrów, wybudowano chodnik o długości 1085 metrów 

bieżących oddzielony od jezdni pasem zieleni. Połowę kosztów inwestycji pokryło 

rządowe dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych” – dofinansowanie z budżetu Gminy to kwota ponad  900.000 zł. 

W 2019 roku opracowano następujące dokumentacje techniczne projektowe dla 

następujących zadań: 

• remont drogi gminnej DG 363007T w m. Micigózd od skrzyżowania z DW 786 

tj. od km lokalnego 0+010 do 0+650,  

• przebudowa bocznych dwóch odnóg ulicy Jarzębinowej w Piekoszowie,  

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łubno na odcinku 

900mb, 

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łubno na odcinku 

450mb położonej na działce o nr ewidencyjnym 475, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa ulic Hetmańska, 

Rycerska i Książęca w Piekoszowie, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej 

w m. Łaziska  na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 

0+000 do km 0+980,  

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej - ulica Słoneczna w miejscowości Micigózd, Gmina Piekoszów 

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. Budowa drogi publicznej - 

ulica Słoneczna w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów” wraz 

z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 
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• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa ulic 

Żeromskiego, Witosa w Piekoszowie, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

002844T Piekoszów - Stara Wola na odcinku 440 mb w Piekoszowie, wraz 

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. 

 

W 2019 roku opracowano także dokumentację koncepcyjną, stanowiącą podstawę 

do sporządzenia wniosków o dofinansowanie w ramach funduszu Dróg 

Samorządowych przez Powiat Kielecki, dla zadań: 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice – 

odcinek o długości 2,6 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 

w miejscowości Szczukowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0284T 

w miejscowości Brynica, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0284T w miejscowości Brynica – odcinek 

o długości 1,3 km od skrzyżowania z drogą gminną Brynica Pastwiska do 

skrzyżowania z drogą powiatowa nr 0286T, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Wincentów – odcinek 

o długości 2,6 km od początku wsi Wincentów do ostatnich zabudowań, 

• budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości 

Rykoszyn – odcinek 900 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0484T do 

ostatnich zabudowań, 

 

W ramach zadań i kompetencji w zakresie zarządu nad drogami publicznymi 

gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Piekoszów w 2019 roku wydano 116 

uzgodnień/decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym.  

 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych 

zrealizowane następujące zadania: 

• remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości 100 km 

za kwotę 168.780,60 zł, 

• zakup kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg tłuczniowych 

w ilości 8500 ton za kwotę 130.995 zł, 

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych  

i wewnętrznych o łącznej powierzchni 721 m2 za kwotę 71.585,94 zł, 

• koszenie traw na poboczach oraz samosiejek zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej powierzchni 361 300m 

za kwotę 36.130 zł 
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W ostatnim kwartale 2019 roku rozpoczęto realizację zadnia pn. „Budowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów”  w skład, którego weszło 

wykonanie zaprojektowanych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach 

Piekoszów (ul. Wolności) i Lasek. Wartość zadania 18.800 zł. 
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7.2. Środki funduszy europejskich i rządowych pozyskane na wsparcie 

edukacji gminnej. 

Zakończono realizację projektu pn.: „Nowoczesne technologie w aktywnej 

szkole”, na który Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartość projektu realizowane w latach 2018 – 2019 wyniosła - 

893.463,75zł, w tym otrzymane dofinansowanie to kwota – 790.579,75zł., wkład 

własny gminy to – 102.884 zł. Wsparciem projektowym objęto 6 szkół podstawowych 

z: Piekoszowa, Zajączkowa, Rykoszyna, Łosienia, Jaworzni i Micigozdu. 

W ramach projektu wyposażono laboratoria cyfrowe w pomoce dydaktyczne 

oraz narzędzia TIK do innowacyjnego prowadzenia zajęć. Zakupiono 18 monitorów 

interaktywnych wraz z laptopami i oprogramowaniem, 54 zestawy do nauki  

programowania oraz 6 dywanów interaktywnych. W ramach projektu zakupiono 

również, nowoczesne wyposażenie do 6 pracowni komputerowych. 

Drugie zadanie w ramach tego projektu obejmowało podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK podczas zajęć dydaktycznych („Aktywny 

nauczyciel w aktywnej szkole”), zakupiono również materiały szkoleniowe dla 

nauczycieli. Łącznie zrealizowano 220 godzin szkoleń podnoszących kompetencje  

w zakresie wykorzystywania nowych technologii podczas zajęć. Wzięło w nich udział 

40 nauczycieli. 

Trzecie zadanie projektu obejmowało kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów podczas zajęć. Zrealizowano 10 godzin zajęć pozalekcyjnych 

z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla każdego  

oddziału klasowego z 6 szkół objętych projektem. W projekcie wzięło udział 1.059 

uczniów z 65 oddziałów klasowych, co daje łącznie 650 godzin pozalekcyjnych. 

 

Gmina Piekoszów kolejny raz zakwalifikowała się do projektu powszechnej 

nauki pływania „Umiem pływać”. W programie udział wzięło 30 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Brynicy. Z budżetu projektu pokryto koszty wynajmu pływalni, 

obsługi instruktorów, zatrudnienia koordynatora - wychowawcy, a także ubezpieczenie 

uczniów. Gmina Piekoszów zapewniła dowóz na basen i pokryła koszt zatrudnienia 

opiekuna uczniów na basenie. Koszt wkładu własnego gminy wyniósł 6.900 zł. 

 

Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach dofinansowanie w ramach zadania „Przesłanie klimatyczne. 

Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie”. 

Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 586 zł. z przeznaczeniem 

na doposażenie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rykoszynie 

w pomoce oraz sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji treści programowych 
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dotyczących ekologii oraz na organizację wycieczki ekologiczno-przyrodniczej do 

Centrum nauki „Kopernik” w Warszawie.  

 

Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. Gmina Piekoszów otrzymała 

dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w wysokości 125.840,98 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotacje 

otrzymało 8 placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Łączna liczba 

uczniów, która została objęta dotacją to 1411 uczniów. 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 25 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa, Gmina Piekoszów otrzymała dotację celową na finansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 673.440zł. Liczba 

uczniów w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze 

gminy w roku budżetowym 2019 wyniosła 476. 

 

Gmina obowiązana jest zapewnić bezpłatny transport uczniom, których droga 

z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkół 

podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. 

Na terenie Gminy Piekoszów bezpłatnym dowozem do szkół podstawowych 

w Zajączkowie, Rykoszynie, Łosieniu i Piekoszowie objętych jest 419 uczniów. 

Łączny koszt dowozu wg. zamówienia publicznego w roku szkolnym 2019/2020 

wynosi 458.889 zł.  

 

Gmina Piekoszów  złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki 

 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok: 

1) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Szczukowskich Górkach. Na ten cel pozyskano środki  

rzędu 80.000 zł. 

2) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw 6 dla 

zwolnionych nauczycieli. Ministerstwo Finansów przekazało środki 

 w wysokości 22.579 zł. 

3) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do 

naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. 

Ministerstwo Finansów przekazało na ten cel środki w wysokości 240.588 zł. 

 

Gmina Piekoszów pozyskała środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach  w ramach 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Szkoły 
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Podstawowej w Micigoździe, Szkoły Podstawowej w Jaworzni oraz Szkoły 

Podstawowej w Piekoszowie. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania 

to 126.872,51zł. Z dotacji wyposażono kuchnie w stołówkach szkolnych, 

pomieszczenia przeznaczone do  spożywania posiłków oraz wyremontowano stołówki 

oraz jadalnie. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 22.01.2019 roku ze Świętokrzyskim 

Kuratorem Oświaty a Gminą Piekoszów Kurator Oświaty przekazał Gminie 

Piekoszów środki w wysokości 47.494,02 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  zakresie i na 

zasadach określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe. Dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników sfinansowanych 

w całości z Funduszu Pracy. Siedmiu pracodawcom, którzy wykształcili  ośmiu 

młodocianych i którzy złożyli wniosek wypłacono kwotę w łącznej wysokości 

47.494,02 zł. 
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7.3. Pozyskiwanie środków unijnych na działania inwestycyjne. 
 

W 2019 roku Gmina Piekoszów rozpoczęła realizację II etapu projektu pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

w gminie Piekoszów”. Projekt ten współfinansowany jest Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF. 

W ramach I etapu tej inwestycji kompleksową termomodernizację w 2018 r. przeszły 

budynki: 

1) Urzędu Gminy w Piekoszowie,  

2) Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., 

3) Szkoły Podstawowej w Łosieniu, 

na ogólną wartość 2.333.897,32 zł, w tym 1.640.283 zł  - dofinansowanie z UE.  

 

II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej rozpoczęto 

w drugiej połowie 2019 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 2021roku. 

Inwestycja ta obejmie 6 obiektów: 

1)Szkołę Podstawową w Brynicy, 

2)Szkołę Podstawową w Rykoszynie, 

3)Szkołę Podstawową w Jaworzni, 

4)Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, 

5)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, 

6)Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 85A (remiza). 

 

Założeniem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w ww. 

budynkach, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz 

wygenerowanie oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. 

Podobnie jak podczas I-ego etapu projektu w budynkach zostaną wykonane 

następujące prace: docieplenie ścian, częściowa wymiana okien, drzwi zewnętrznych, 

przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła 

zasilanego biomasą. Docieplone zostaną dachy i wyposażone w instalację 

fotowoltaiczną zgodnie z wynikami audytów energetycznych. Dodatkowo we 

wszystkich obiektach zostanie wymienione oświetlenie wewnętrzne na 

energooszczędne typu LED.  

 

Jesienią 2019 roku rozpoczęto termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piekoszowie, która została zakończona w kwietniu 2020 roku.   

W placówce tej obok prac związanych z termomodernizacją dokonano również 

adaptacji garażu na dwa dodatkowe pomieszczenia biurowe. Wartość całej inwestycji 

ogółem 616.127,56 zł, z czego 407.639,42 zł to środki z UE.  
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W 2020 roku zaplanowano termomodernizację w szkołach podstawowych 

Rykoszynie i w Brynicy, umowy z wykonawcami zostały podpisane w marcu 2020 

roku.  W Rykoszynie dodatkowo wykonany zostanie także remont sali gimnastycznej.  

Pozostałe trzy budynki, tj. Szkoła Podstawowa w Jaworzni, Zespół 

Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigóździe i Biblioteka Centrum Kultury 

w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 85A zostaną poddane termomodernizacji 

w 2021 roku. 

 

Szacowana wartość prac w ramach II etapu projektu pn. „Zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów”, 

wynosi 6.927.558,12 zł, z czego 5.251.681 zł to środki finansowe zawnioskowane do 

pozyskania z Unii Europejskiej.  

 

Kolejnym projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT 

KOF– to zadanie pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”. 

Realizację projektu rozpoczęto w 2018 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 

2021 roku. Szacowana wartość inwestycji wynosi 2.557.396,31zł, z czego 

2.173.786,86 zł to środki finansowe z Unii Europejskiej.  

Projekt obejmuje budowę dwóch ciągów ścieżek rowerowych o łącznej 

długości 3,08 km. Ścieżki rowerowe wykonane zostaną w technologii bitumicznej na 

podbudowie z kruszywa wraz z odwodnieniem. Wybudowane ścieżki rowerowe będą 

pełnić funkcję korytarzy transportowych, mających na celu obniżenie emisji substancji 

szkodliwych do powietrza oraz zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. Planowana jest budowa dwóch ścieżek rowerowych relacji: 

• Jaworznia – Janów - długość około 1,8 km, 

• Piekoszów – Wincentów - długość około 1,3 km.  

W 2019 r. przeprowadzono kolejne trzy postępowania w zakresie zamówień 

publicznych, celem wyłonienia wykonawcy planowanych robót w formule zaprojektuj 

- wybuduj. Z uwagi na to, iż w pierwszym postępowaniu przetargowym żaden 

wykonawca nie złożył oferty, a w drugim wpłynęła jedna oferta, której wartość 

zaproponowanych usług prawie dwukrotnie przewyższyła wysokość środków 

będących w posiadaniu Beneficjenta, postępowania te zostały unieważnione. Gmina 

Piekoszów w lipcu 2019r. wystąpiła do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na 

zmianę formuły realizacji projektu z „zaprojektuj – wybuduj” na „wybuduj”. Po 

uzyskaniu zgody, we wrześniu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie 

dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. Postępowanie to zostało 

unieważnione w związku wynikłymi problemami z pozyskaniem prawa do 

dysponowania nieruchomością od podmiotów trzecich (lasy państwowe, osoby 

prywatne). Wówczas podjęto decyzję o realizacji inwestycji przy zastosowaniu trybu 
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ZRID (Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej). W styczniu 2020r. 

przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zapytania ofertowego, w wyniku 

którego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, który do końca 2020r. 

zobowiązany jest przedłożyć gminie przedmiot umowy wraz z prawomocnym 

i ostatecznym pozwoleniem na budowę ścieżek rowerowych. Roboty budowlane 

zaplanowano na 2021r. 

 

Kolejny projekt realizowany przez gminę Piekoszów, który jest 

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Zachowanie bioróżnorodności 

w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszów” i wpisuje się Działanie 6.3 „Ochrona 

i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”. Realizację projektu 

zaplanowano na lata 2018 – 2020. Według zawartej umowy na realizację zadania 

wartość inwestycji wyniesie 1.843.278 zł, z czego 1.436.525,07 zł to środki finansowe, 

które gmina otrzyma z Unii Europejskiej. W ramach zadania planowane jest 

wybudowanie dwóch ścieżek dydaktycznych wraz ze stanowiskami edukacyjnymi 

(elementy jaskiniowe) przedstawiającymi naturalne środowisko fauny i flory 

jaskiniowej oraz zaprezentowanie cyklu życia nietoperzy. Przewidywane jest również 

utworzenie stanowiska obserwacyjnego wraz z niezbędnymi elementami małej 

architektury w planowanym do realizacji ekoparku tj. obszaru zagospodarowanego 

roślinnością występującą naturalnie na chronionym obszarze. Zadania będą 

realizowane na obszarze dwóch rezerwatów: Chelosiowa Jama i Moczydło. 

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na czwarty kwartał 2020r.  

Od 2018 roku do końca pierwszego kwartału 2020 roku Gmina Piekoszów 

wspólnie z Gminą Sitkówka –Nowiny realizowała projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii i pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, zatytułowany „Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy 

Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”. Całkowita wartość projektu dla obu gmin 

wyniosła 3.027.381,98 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 

to 1.587.873,00 zł. Wysokość środków, które zostały poniesione na wykonanie 

instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Piekoszów wynosi 1.525.996,45zł, 

z czego 784.413,63 zł to środki finansowe z Unii Europejskiej. Wkład własny 

mieszkańców biorących udział w programie to kwota 692.282,82 zł, która została 

w 2020 roku pomniejszona o około 150 tys. zł – zwrot dla mieszkańców z tytułu 

rozliczenia inwestycji. 

W wyniku realizacji projektu u mieszkańców gminy Piekoszów zostało 

zamontowanych 27 szt. instalacji solarnych oraz 85 szt. instalacji fotowoltaicznych. 

Docelowo efektem projektu jest: 
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• zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła 

ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci 

szkodliwych substancji; 

• umożliwienie wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby 

gospodarstwa domowego.  

W pierwszym kwartale 2019 roku zakończono realizację projektu pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów”, który również 

był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 6.2 Promowanie strategii 

niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 3.574.950,05 zł, z czego 3.038.707,54 zł to środki finansowe 

z Unii Europejskiej. 

W wyniku realizacji tej inwestycji dokonano modernizacji oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Piekoszów poprzez wymianę 2139 sztuk opraw 

oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED. Zrealizowane 

przedsięwzięcie przyniesie gminie w przyszłości znaczne oszczędności na 

rachunkach za energię elektryczną. Przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz podróżujących po terenie Gminy Piekoszów.  

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez gminę Piekoszów w 2019 

roku było zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń parteru istniejącego budynku wielofunkcyjnego na pomieszczenia 

Żłobka Gminnego”. W wyniku realizacji tego zadania w Żłobku Gminnym 

w Piekoszowie utworzono 26 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 i od 

lutego 2020 roku placówka ta mogła już oferować miejsca opieki dla łącznie 64 

podopiecznych. Inwestycja realizowana była przy udziale rządowych środków 

finansowych z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 

1.131.024,60 zł, z czego 572.000 zł to środki finansowe jakie gmina pozyskała 

z programu rządowego MALUCH+ 2019.  

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego Gmina Piekoszów w grudniu 2019 roku złożyła 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”. 

Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Podziałanie 8.1.1. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 

Przedmiotem projektu jest częściowa refundacja kosztów poniesionych na 

utworzenie i bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym 

w Piekoszowie. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019-2020. Zgodnie ze 
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złożonym wnioskiem o dofinansowanie całkowita planowana wartość zadania 

wynosi 1.150.624,73 zł, z czego 950.371,94 zł to środki finansowe zawnioskowane 

do pozyskania z Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt został oceniony 

pozytywnie przez Instytucję Organizującą Konkurs i rekomendowany do otrzymania 

dofinansowania. W maju 2020 roku zaplanowano podpisanie umowy 

o dofinansowanie. 

Wysokość pozyskanych i zawnioskowanych środków zewnętrznych z różnych źródeł 

przedstawia Tabela 5. 

 
Tabela 5. Wysokość pozyskanych i zawnioskowanych środków zewnętrznych z różnych źródeł. 

Środki krajowe 
 

Środki z Unii 

Europejskiej 

Inne niż w kol.1 i 2 

1 2 3 

2017  

730.506,69 zł 479.926,00 zł 48.141,37 zł 

Łącznie 2017 rok – 1.258.574,06 zł 
 

2018  

1.274.769,91 zł 5.471.095,19 zł 
 

139.647,52 zł 

Łącznie 2018 rok – 6.885.512,62 zł 
 

2019 pozyskane 

7.779.092,39 zł* 2.608.806,78 zł 
 

18.220 zł 
 

Łącznie 2019 rok – 10.406.119,17 zł 

 

Łącznie lata 2020 – 2022   zawnioskowane 

7.931.563,20 zł 10.596.778,50 zł 

 

 

2017 – 2022   

OGÓŁEM /pozyskane i zawnioskowane środki / – 37.078.547,55 zł 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Piekoszowie. 

* ) w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych  
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