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Szanowni Państwo!  
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn! 

  
Po raz trzeci, oddaję w Państwa ręce raport  
o stanie Gminy Bodzentyn przedstawiający 
aktualną sytuację gospodarczą i społeczną 
naszej Gminy.  
 

Gmina Bodzentyn nieustannie się zmienia. 
Zmiany te dokonują się każdego dnia,  
w wielu aspektach codziennego życia. 
Dynamika rozwoju nie zwalnia, co 
determinuje Samorząd do podejmowania 
coraz to nowych  wyzwań. Pomimo, iż 2020 
rok upłynął w dużej mierze pod znakiem 
pandemii koronawirusa, która sparaliżowała 
życie społeczne i gospodarcze na całym 
świecie, podobnie jak w roku poprzednim, 
udało się zrealizować wiele zadań.  
 

Priorytetami naszych działań, były budowa 
sieci kanalizacyjnej, budowy i przebudowy 
dróg oraz modernizacja oświetlenia 
ulicznego. Efektem są kolejne kilometry 
wyremontowanych dróg, wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej, remonty w budynkach 
użyteczności publicznej. Niezwykle cieszy 
mnie fakt, że wielu mieszkańców docenia 
trud naszej pracy, ponieważ najważniejszym 
miernikiem tej oceny, jest ich zadowolenie.  
 

W 2020 roku rozpoczęliśmy oraz 
zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które 
są w trakcie realizacji lub będą realizowane  
w kolejnych latach. Działaliśmy w sposób 

przemyślany, strategiczny, skupiając się na 
racjonalnym wydatkowaniu środków 
finansowych. Patrząc na aktualną  sytuację, 
uważam, iż mamy wiele powodów do 
radości, ale i poprzez wysoko podniesioną 
poprzeczkę, wiele wyzwań, którym będziemy 
starli się sprostać.  
 

 

Przedstawiając Państwu niniejszy dokument, 
wyrażam nadzieję, że informacje w nim 
zawarte będą przydatne nie tylko Państwu 
Radnym, ale także Mieszkańcom Gminy 
Bodzentyn, przyczynią się do zwiększenia 
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 
gminnego, zakresu realizowanych zadań,  
a także staną się podstawą do dyskusji na 
temat priorytetowych kierunków działania 
organów Gminy w latach kolejnych. 
 
 

Składam wyrazy uznania i podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
powstania niniejszego raportu.  
 
Zapraszam do lektury i dialogu. 
  
  
 

Z wyrazami szacunku, 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
/-/ Dariusz Skiba

Priorytetem działalności naszego Samorządu 
jest racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych zapewniające rozwój Gmin. 
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WSTĘP 

  
 Raport o stanie Gminy Bodzentyn opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia  
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), jako 
kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie w 2020 r.   
 Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Przygotowany 
został na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz 
jednostki organizacyjne i stanowi zestawienie najważniejszych danych o samorządzie.  
 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2020 roku, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej  
w Bodzentynie.    
 Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania 
Gminy Bodzentyn.  
 Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie treści raportu oraz tego,  
co należy umieścić w kolejnych jego wydaniach. 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

 
 Gmina Bodzentyn położona jest w północnej części województwa 
świętokrzyskiego, w północno - wschodniej części powiatu 
kieleckiego. Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Bodzentyn1 
w skład Gminy wchodzą Miasto Bodzentyn oraz  
23 sołectwa: Celiny, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, 
Hucisko, Kamieniec, Leśna – Stara Wieś, Orzechówka, 
Podgórze, Podmielowiec, Psary Kąty, Psary Podłazy, Psary – 
Stara Wieś, Sieradowice, Siekierno, Ściegnia, Śniadka, 
Święta Katarzyna, Wiącka, Wilków, Wzdół Kolonia, Wzdół Parcele, Wzdół Rządowy, Wola 
Szczygiełkowa.  
 Na koniec 2020 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)2 
powierzchnia omawianego obszaru ogółem wynosiła 15 975 ha, w tym: Miasto Bodzentyn 
– 865 ha, obszar wiejski – 15 110 ha (łącznie 160 km2). Obszar wiejski stanowi 94,59% 
powierzchni Gminy, natomiast 5,41% zajmuje Miasto Bodzentyn. Położenie Gminy 
w powiecie przedstawiono na rysunku 1.  
 Gmina Bodzentyn graniczy: od północy – z Gminą Wąchock, od północnego-
zachodu – z Gminą Suchedniów, od zachodu – z Gminami Masłów i Łączna, od południa –  
z Gminami Bieliny i Górno, od wschodu – z Gminami Pawłów i Nowa Słupia. Obszar Gminy 
obejmuje fragment centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią Pasma Łysogór i ich 
najwyższym szczytem – Łysicą. Bodzentyn zlokalizowany jest na obszarze, który obejmuje 
Świętokrzyski Park Narodowy.  
 Obszar Gminy przedstawia mapa 1.  

                                                 
1  Załącznik do Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn przyjętego uchwałą Nr X/81/2018 Rady Miejskiej 
w Bodzentynie z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3708), 
zmienionego uchwałą Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. 
2 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica [dostęp: marzec 2021]. 

Powierzchnia Gminy Bodzentyn 

15 975 ha 
- miasto Bodzentyn – 865 ha 

- obszar wiejski – 15 110 ha 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
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Rysunek 1. Gmina Bodzentyn.  
 

 
 
 
 
Źródło: Przewodnik Turystyczny Miasta i Gminy Bodzentyn – Bodzentyn i okolice.  
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INFORMACJE DEMOGRAFICZNE 

 

 Według prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców na dzień 31 grudnia 
2020 r. łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 

11 446 osób 3 . Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła  
72 osób/km². Wśród ogólnej populacji Gminy Bodzentyn  
w 2020 r. w niewielkim stopniu przeważały kobiety  
i stanowiły one 50,2 % populacji (5 746 osób), przy 49,8% 
mężczyzn (5 700 osób). Miasto Bodzentyn na koniec 2020 
roku zamieszkiwało 2 171 osób. 
 Do najliczniejszych miejscowości w gminie Bodzentyn 
należały: Wilków – 927 

mieszkańców, Święta Katarzyna – 762 mieszkańców, Wola 
Szczygiełkowa – 612 mieszkańców.   
 Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego w Bodzentynie 
w 2020 r. w Gminie Bodzentyn odnotowano 125 urodzeń, 143 
zgony, a 42 pary zawarły związek małżeński. Poniżej 
przedstawiono wykres obrazujący liczbę urodzeń, zgonów  
i ślubów w latach 2019-2020.  
 

 
Wykres 1. Urodzenia, zgony i śluby w latach 2019-2020.  
 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC.  
 

                                                 
3 Dane z Rejestru Mieszkańców Gminy Bodzentyn.   

 
Mieszkańcy Gminy w 2020 roku 

11 446  
- kobiety 5 746 osób 

- mężczyźni 5 700 osób 
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

  

 Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne  
o znaczeniu lokalnym, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  
 Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który 
wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa oraz reprezentuje 
Gminę na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu z siedzibą  w Bodzentynie 
przy ul. Suchedniowskiej 3, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.  
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak: 
 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie. 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie. 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. 
 Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie. 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, w skład którego wchodzą:  

 Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

 Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 
 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 
 Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 
 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 
 Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, w skład którego wchodzą: 
 Szkoła Podstawowa  im.  Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,    
 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

 

 Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od finansów i prowadzenia 
różnego typu ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad 
realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan 
techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz 
środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne. 
 W 2020 roku Burmistrz Bodzentyna wydał 134 zarządzenia, a do sekretariatu Urzędu 
wpłynęło ok. 13 232 pism. Były to jednak nie wszystkie sprawy, którymi zajmował się w tym 
czasie Urząd, ponieważ wiele tematów było kontynuowanych z lat poprzednich oraz 
poruszanych w bezpośrednich rozmowach interesantów z burmistrzem czy pracownikami. 
 Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Bodzentynie przedstawiał się następująco: 

 54 osoby zatrudnione (w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym),  
w tym: 

 pracownicy administracyjni – 42 osoby; 
 pracownicy obsługi (kierowca, sprzątaczki, pracownicy gospodarczy) – 12 osób; 

 oraz: 
 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (4 osoby na stanowisku 

pracownik gospodarczy, 1 osoba na stanowisku pracownik biurowy); 
 4 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (na stanowisku pracownik 

gospodarczy). 
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W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bodzentynie staż odbywały 4 osoby bezrobotne.  
Schemat 1. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w 2020 r. 
 

 

Burmistrz

Skarbnik 
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i Rachunkowości 

Urząd Stanu Cywlinego
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i Zamówień Publicznych 
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i Ochrony Środowiska

Referat Organizacyny, Kadr 
i Spraw Obywatelskich 

Stanowisko ds. Obsługi Rady 
Miejskiej i Burmistrza 

Stanowisko ds. Obronnych, 
Obrony Cywilnej, Zarządzania 

Kryzysowego i Informacji 
Niejawnych 

Administrator Systemów 
Informatycznych

Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych 

Stanowisko ds. Kultury 
i Promocji 

Stanowikso ds. Zdrowia, Sportu 
i Turystyki 

Radca Prawny 

Zastępca Burmistrza 

Sekretarz
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Źródło: Opracowano na podstawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

 Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska w Bodzentynie. Do jej 
kompetencji należy m.in. podejmowanie uchwał, w tym dotyczących statutu Gminy, 
statutów jednostek pomocniczych Gminy, budżetu, a także 
wysokość podatków. Radni wybierani są w wyborach powszechnych 
na 5-letnią kadencję. W Radzie Miejskiej w Bodzentynie zasiada  
15 radnych.  
 Podstawową formą pracy Rady są sesje. Zgodnie z art. 20 
u.s.g., rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. W 2020 r., Rada Miejska w Bodzentynie odbyła 16 sesji, z 
czego 4 były sesjami nadzwyczajnymi zwołanymi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w 2020 r. Rada odbyła 7 sesji w formie 
zdalnej, które analogicznie do sesji odbywanych stacjonarnie, były transmitowane  
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  W ciągu roku, wiodącymi 
tematami obrad sesji były sprawy finansów Gminy, w tym uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2047, uchwalonych na 
sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Łącznie Rada Miejska podjęła 134 uchwały, co od początku 
kadencji wynosi w sumie 307 uchwał.  
 Podjęte przez Radę uchwały Burmistrz zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 
nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie 
spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały  
w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Organ nadzoru - Wojewoda 
Świętokrzyski w jednym przypadku stwierdził nieważność uchwały w części tj. uchwała Nr 
XXXVI/296/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.64.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 
stwierdzające nieważność w części dotyczącej §4 w zakresie określenia ,,z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.” Ponadto Rozstrzygnięciem nadzorczym o znaku: 
PNK.III.4130.1.2021 z dnia 03.02.2021 r. Wojewoda stwierdził w całości  nieważność uchwały 
Nr XXXVIII/305/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn.   
 Wojewoda nie wydawał w stosunku do organów Gminy Bodzentyn zarządzeń 
zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.  
 Realizacje podjętych uchwał przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do 
niniejszego Raportu.  
  

Wydanych zarządzeń 

134 
Podjętych uchwał 

134 
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PODMIOTY GOSPODARCZE  

  
 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia 
działalności na terenie Gminy Bodzentyn obejmowała 621 
pozycji. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych była na tym 
samym poziomie.   
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to 
przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Do wiodących 

branż w Gminie zaliczyć należy: sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych  
i furgonetek, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.  
 

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW  

 

 Gmina Bodzentyn jest członkiem różnych związków i organizacji, do których 
przynależność dostarcza korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania. 
  Do najważniejszych podmiotów, o których mowa wyżej, możemy zaliczyć: 

 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich - Uchwała Nr III/15/96 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 30.03.1996 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy 
Bodzentyn do nowo tworzonego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - Uchwała Nr VI/27/2000 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30.08.2000 r. w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. 

 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Uchwała Nr IX/28/2006 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22.08.2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Bodzentyn w charakterze członka wspierającego do stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. 

 „Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego” - Uchwała 
Nr III/12/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 02.04.2008 w sprawie 
przystąpienia do Związku Stowarzyszenia „Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego”. 

 „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Uchwała Nr V/28/2008 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30.06.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Bodzentyn do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”  
w charakterze członka zwyczajnego oraz z upoważnienia Burmistrza do pełnego 
reprezentowania Gminy Bodzentyn w Stowarzyszeniu ,,Lokalna Grupa Działania – 
Wokół Łysej Góry”. 

 ,,Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” - Uchwała Nr I/2/2015 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 28.01.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyna do 
Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” oraz 
upoważnienia Burmistrza do wyznaczenia reprezentanta Gminy Bodzentyn  

Zarejestrowanych  
podmiotów gospodarczych 

621 
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w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Świętego 
Krzyża”. 

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie przystąpienia  
do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry - Uchwała Nr XI/70/2017 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 29.09.2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bodzentyn do 
Stowarzyszenia „Strefa Wokół Łysej Góry”. 
 

FINANSE GMINY 

  

 Polityka finansowa Gminy Bodzentyn realizowana była w oparciu o uchwałę 
budżetową Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. 
Uchwała określała źródła dochodów oraz kierunki 
wydatkowania środków. Ogólne informacje zawarte są  
w poniższym raporcie, natomiast dane szczególe  
o realizacji budżetu Gminy przedstawiono  
w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok” 
które otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach. 4 
 Realizacja inwestycji oparta była o przedsięwzięcia 
wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały 

budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. Tworzenie na 
przyszłe lata prognozy poszczególnych dochodów  
i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 
pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych 
oraz ocenę zdolności kredytowej. W trakcie roku plan 
budżetu był zmieniany 42-krotnie. Konieczność 
dokonywania zmian wynikała z bieżącego 
dostosowywania planu do aktualnych potrzeb m.in. w 
zakresie  realizacji zadań zleconych. Wszelkie 

zobowiązania finansowe były realizowane przez Gminę z zachowaniem terminów 
płatności, oraz płynności finansowej. Wykazane na koniec IV kwartału w RB-28s 
sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 790 036,07 zł dotyczą zobowiązań 
z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, PIT oraz z tytułu dostaw i usług. 

1) Dochody: 

Plan dochodów -  60 452 692,19 zł  
Wykonanie -   61 907 477,54 zł co stanowi 102,41 % planu,  
- bieżące -   55 139 678,28 zł 
- majątkowe -    6 767 799,26 zł 
 
 
                                                 
4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/7711 [dostęp: maj 2021]. 

Plan dochodów Gminy 2020: 

60 452 692,19 zł 
Wykonanie: 

61 907 477,54 zł  

 

Plan wydatków Gminy 2020: 

62 971 689,49 zł 
Wykonanie: 

59 799 317,62 zł  
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2) Wydatki: 
Plan wydatków -  62 971 689,49 zł  
Wykonanie -   59 799 317,62 zł co stanowi 94,96% planu  
- bieżące -   52 638 022,12 zł 
- majątkowe -     7 161 295,50 zł 
Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ujęte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w tym: 
 
- majątkowe na ogólna kwotę 3 451 546,48 zł, w tym: 
I. Realizowane przez Gminę na ogólną kwotę 2 586 595,14 zł, w tym: 
- Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 

Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 

2 268 466,64 zł, 

- Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2021 - 318 128,50 zł. 

II. Realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na ogólną kwotę  864 951,34 zł,  
w tym: 
- Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury 
 i Turystyki w Bodzentynie w latach 2016 – 2020 - 835 922,84 zł, 
- Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu 
Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2020 - 29 028,50 zł.          

- Bieżące na ogólna kwotę 792 567,10 zł, w tym: 
- Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn w latach 2018 – 2020 - 
191 105,06 zł, 
- „Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2019 – 2021 - 
22 067,58 zł,  
- Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn w latach 2019-2022 - 125 764,43 zł, 
- „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie 
Bodzentyn" - w latach 2019-2021 - 432 544,47 zł, 
- „Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych na terenie 
Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 – 2020 - 21 085,56 zł. 

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków własnych Gminy ujętych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej w tym: 

- Majątkowe na ogólna kwotę 2 178 442,27 zł, w tym:  
I. Realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na ogólną kwotę 349 758,10 zł 
w tym: 
1. Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem  
do rurociągu w latach 2018 – 2020 - 600,00 zł. 
2. Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ów w Bodzentynie  
ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020 - 3 090,00 zł. 
3. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy 
wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 20204 630,00 zł.   
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4. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 
-2023 - 252 688,10 zł. 
5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla 
mieszkańców) w latach 2018 -2021 - 88 750,00 zł. 
 

II. Realizowane przez Gminę na ogólną kwotę 1 828 684,17 zł, w tym: 
1. „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości 
Wilków - Święta Katarzyna” oraz „Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków – 
Ciekoty” w latach 2019-2021 - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego - 217 710,00 zł. 
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. 
Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w latach 2019 - 2020 r. - Pomoc finansowa dla 
Powiatu Kieleckiego - 260 050,00 zł. 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz 
 z odwodnieniem ul. Leśna i Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021 - 41 252,00 zł. 
4. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 – 2022 - 50 000,00 zł. 
5. Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Hucisko w latach 2018 - 2020 -
23 852,48 zł.  
6. Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i Gminy Bodzentyn  
w latach 2017 – 2020 - 26 998,50 zł. 
7. Wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych 
w latach 2018 – 2019 - 21 402,00 zł.  
8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie 
jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce”  latach 2018 - 2020   
w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 
1 088 584,19 zł. 
9. Wykonanie projektu sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi  
w latach 2019 – 2020 39 000,00 zł. 
10. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. 
Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 - 2020 - 52 890,00 zł. 
11. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Bodzentyn 
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego  
w latach 2017 – 2019 - 4 305,00 zł. 
12. Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach 2019-2020 - 1 280,00 zł. 
13. Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół- Parcele latach 2019-2020 - 1 360,00 zł. 

- Bieżące na ogólna kwotę 1 361 576,29 zł, w tym: 

1. Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-
2020 r. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego - 62 970,00 zł. 
2. Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn  
w latach 2019-2020 r.- Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego  - 126 056,00 zł. 
3. Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc. Siekierno, Gmina Bodzentyn  
w latach 2019-2020 w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych - 452 989,93 zł. 
3. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 
2017 – 2020 - 827,20 zł. 
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4. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 
2020 – 2023 - 2 827,20 zł. 
5. Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków - 715 905,96 zł. 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku budżetowego była zmieniana  
12 razy. Wynikało to z konieczności dostosowania danych z WPF do planu finansowego 
budżetu, bądź wprowadzania zadań wykraczających poza rok budżetowy.  

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 23 587 017,61 zł. 

Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Bodzentyn w latach 2018-2020. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2018-2020. 

 
 Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok został uchwalony uchwałą  

Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie roku 

plan budżetu zmieniany był 42 razy. Konieczność dokonywania zmian wynikała z bieżącego 

dostosowywania planu do aktualnych potrzeb m.in. w zakresie  realizacji zadań zleconych. 

Wszelkie zobowiązania finansowe były realizowane przez Gminę z zachowaniem terminów 

płatności, oraz płynności finansowej. 

 Wykazane na koniec IV kwartału w RB-28s sprawozdaniu z wykonania planu 

wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania niewymagalne 

w kwocie 2 790 036,07 zł dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, PIT oraz 

z tytułu dostaw i usług. 
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

 W 2020 roku, na mocy uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w  Bodzentynie, 
przeprowadzono procedurę wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu 
partycypacyjnego realizowanego w roku budżetowym 2020.  

W tym celu zabezpieczono kwotę 91 001,91 zł na 
realizację Budżetu Obywatelskiego 2020. Zgłoszono 
dwa projekty, które przeszły ocenę formalną  
i merytoryczną oraz zostały dopuszczone do etapu 
głosowania. Łączna kwota wszystkich projektów 
poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020 wyniosła ok. 182 000,00 zł. 
W  ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. wybrano 

projekt pn. „Zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu 
dla OSP Bodzentyn” – kwota projektu - 91 000,00 zł.   
 W ramach zwycięskiego projektu zakupiono sprzęt dla OSP Bodzentyn za łączną 
kwotę 87 216, 57 zł (brutto).  
 W tabeli 1. przedstawiono  szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu.    
 
Tabela 1. Wykaz zakupionego sprzętu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. 

L.p. Zamówienie 

 
Ilość  
(szt.) 

 

Cena 
jedn. (brutto) 

Wartość Brutto 
(Kol. 3x4) 

1 2 3 4 5 

 
1 

Ubranie bojowe Rosenbauer 
Fire Flex ( kurtka i spodnie, 

NOMEX® NXT w kolorze 
czerwonym i czerwono-

niebieskim 

 
9 

 
4 174,65 zł 

 
37 571,85 zł 

2 Hełm strażacki Rosenbauer 
Heros Titan  (kolor jaskrawy 

żółty RAL 1026, okulary 
przyciemniane) 

4 
 

1 278,96 zł 
 

5 115,84 zł 

3. Hełm strażacki Rosenbauer 
Heros Titan (kolor jaskrawy 

żółty RAL 1026, okulary 
przyciemniane, dedykowana 

latarka LED 

5 
 

1 623,78 zł 
 

8 118,90 zł 

4. Prądownica turbo –
Rosenbauer PROJET I 

 (równoczesny strumień 
zwarty+rozproszony) - Storz 

C/52 

1 
 

2 581,77 zł 
 

2 581,77 zł 

Całkowity koszt 
zrealizowanego projektu 

87 216, 57 zł 
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5. 
Prądownica turbo-

Rosenbauer RB 101 EN- Storz 
C/52; 130-230-300-400 

1/min/En 15182-2:200 (CNBOP) 

1 
 

2 212,77 zł 
 

2 212,77 zł 

6. Latarka kątowa Streamlight 
Survivor LED bateryjna, 
pomarańcz. ATEx, Kod 
producenta: L-90567 

5 
 

520,00 zł 
 

2 600,00 zł 

7. 
Zestaw podpór PT- +1200  

z w torbie 
1 

 
5 000,00 zł 

 

 
5 000,00 zł 

 

8. 
Zestaw klinów typu A-

podpórki schodowe i kliny 
1 

 
1 353,00 zł 

 

 
1 353,00 zł 

 

9. 
Zestaw osłon poduszek 

Airbag Safe 3 
1 

 
790,00 zł 

 

 
790,00 zł 

 

10. 
Rękawice techniczne 

HexArmor 2090X 
14 

 
128,00 zł 

 

 
1 792,00 zł 

 

11. 
Buty strażackie skórzane 

Rosenbauer  TWISTER New 
9 

 
1 096,13 zł 

 

 
9 865,17 zł 

 

12. Butla powietrzna stalowa 
MSA Auer, 6 litrów, 300 bar 

(z zaworem) 
3 

 
925,00 zł 

 

 
2 775,00 zł 

 

13 Pompa zanurzeniowa 
NAUTILUS 4 /1 ECO, Storz B 

/75 (dla agregatów od 3 kVA; 
niższy prąd rozruchowy) 

1 7 440,27 zł 7 440,27 zł 

Razem 87 216, 57 zł 

        

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

 Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania Gminy, przyczyniającym się do 
trwałego wzrostu gospodarczego jest realizacja inwestycji. Ich brak lub niewystarczająca 
ilość może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy, a także znacznie pogorszyć 
warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Inwestycje realizowane przez gminę 
wpływają na warunki i jakość życia lokalnych społeczeństw i  na celu mają zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb w obszarach, takich jak: infrastruktura drogowa, zaopatrzenie  
w wodę, dokumentacja projektowa, oczyszczanie ścieków czy unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych.  
 W roku w 2020 r. zrealizowano ważne inwestycje dotyczące infrastruktury 
drogowej  pn.:   
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 „Budowa ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752”. Wartość robót budowlanych 
wyniosła 3 776 560,39 zł brutto. 

 „Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu  
w msc. Święta Katarzyna”. Wartość robót budowlanych wyniosła 575 996,70 zł 
brutto.   

Zadania te są elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego 
przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020  
w kwocie ogółem 3 654 708,95 zł. 

 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej  
w msc. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem  
,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000’’. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 98 485,52 zł oraz nadzór inwestorski  
w kwocie 900, 00 zł.  

Zadanie wykonano zgodnie z dotacją celową w kwocie 100 000,00 zł jaką udzieliło 
Województwo Świętokrzyskie.  

 ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Kielecka’’. Wartość robót 
budowlanych wyniosła 35 670,00 zł.  

 ,,Remont drogi w miejscowości Celiny’’. Wartość robót remontowych  wyniosła 
23 233,35zł. 

 ,,Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T  w msc. Siekierno, gm. Bodzentyn’’. 
Wartość robót remontowych wyniosła 458 527,03 zł, w tym dofinansowanie 
pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  
275 314,00 zł.  

 ,,Wykonanie przepustów w pasie drogi powiatowej nr 0314T wraz z przyczółkami 
umożliwiający dostęp do przystanków’’. Wartość robót wyniosła 12 300,00 zł. 

 
 W 2020 r. realizowane były również przedsięwzięcia drogowe na trzech drogach 
powiatowych, gdzie Gmina Bodzentyn udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego. Zadania te były współfinasowane ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych: 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. 
Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn” – dofinansowane z budżetu Gminy 
Bodzentyn w wysokości 260.050,00 zł (całkowita wartość zadania 3.543.091,90 zł). 

 „Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn” - 
dofinansowane z budżetu Gminy Bodzentyn w wysokości 62.970,00 zł (całkowita 
wartość zadania 629.701,33 zł). 

 „Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc, Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn” - 
dofinansowane z budżetu Gminy Bodzentyn w wysokości 126.056,00 zł (całkowita 
wartość zadania 1.285.961,31 zł). 
 

 W 2020 roku Gmina Bodzentyn otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” 
dofinansowanie w wysokości 29 786,00 PLN na realizację zadania pn. Renowacja 
kompleksu miejsc pamięci narodowej żołnierzy Armii Krajowej na "Wykusie" w Górach 
Świętokrzyskich. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 719,96 zł. 
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 W 2020 r. Gmina Bodzentyn na podstawie umowy dotacji  przekazała 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka kwotę w wysokości 1.088.584,19 zł celem 
pokrycia wkładu własnego wymaganego celem realizacji projektu pn. „Podwyższenie 
jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” złożonego dla działania 
7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO WŚ 2014-2020. W ramach 
projektu wykonano rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku szkoły oraz 
doposażono ją w sprzęt. Inwestycję ukończono w sierpniu 2020 roku.  
 
W roku 2020 realizowano dalsze etapy budowy i modernizacji świetlic wiejskich m.in. 
zadania pn.: 

 „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola Szczygiełkowa (stan surowy otwarty)”. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 123 040,34 zł. W tym uwzględniono środki  
z funduszu sołeckiego. 

 „Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej – etap II’’. Wartość robót budowlanych 
wyniosła 18 450,00 zł. W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Siekierno”. Wartość robót wyniosła  
51 950,00 zł. W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn”. Wartość robót budowlanych wyniosła 
113 503,94 zł w tym 35 % dofinansowanie ze środków PEFRON  tj. 39 726,38 zł. 

 
W 2020r. na terenie Gminy Bodzentyn wybudowano i zmodernizowano oświetlenie 
drogowe m.in.:  

 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2020r.”  
(w zadaniach uwzględniono środki z funduszu sołeckiego): 

 Część nr 1 – ,,Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Orzechówka, Wzdół 
Parcele.’’ Wartość robót wyniosła 67 300,91 zł. W tym uwzględniono środki  
z funduszu sołeckiego. 

 Część nr 2 – ,,Budowa oświetlenia ulicznego Psary Stara Wieś, Psary Kąty’’. 
Wartość robót wyniosła 52 959,70 zł. W tym uwzględniono środki z funduszu 
sołeckiego. 

 Część nr 3 ,, Budowa oświetlenia ulicznego Bodzentyn - Podgórze (słupy od 
1UM do 7/3 UM włącznie)’’. Wartość robót wyniosła 56 580,00zł. W tym 
uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 Część nr 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego Leśna - Siekierno (słupy od 15-18 
włącznie, od słupa 19 istniejące oświetlenie). Wartość robót wyniosła 
35 055,00  zł.  

 „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Święta Katarzyna”. Wartość robót 
wyniosła  18 250,00  zł. W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wilków ( dz. 318/1, 318/2, 314). Wartość 
robót wyniosła 8 474,70  zł. W tym uwzględniono środki z funduszu  sołeckiego. 

 ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn” (w zadaniach 
uwzględniono środki z funduszu sołeckiego): 

 Część nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec. Wartość 
robót wyniosła 39 233,98  zł. W tym uwzględniono środki z funduszu 
sołeckiego. 
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 Część nr 2 ,,Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym’’.  Wartość robót 
wyniosła  140 121,36 zł. W tym uwzględniono środki z funduszu sołeckiego. 

 Część nr 3 ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka”. Wartość 
robót wyniosła 96 683,74   zł. W tym uwzględniono środki z funduszu 
sołeckiego. 

 Część nr 4 ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Kolonia  
i Wzdół Parcele. Wartość robót wyniosła 86 875,24  zł.  

 
W 2020 r. wykonano dokumentację projektową pn.: 

 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości 
Wilków – Święta Katarzyna’’ oraz ,, Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków-
Ciekoty’’. Wartość całej dokumentacji wyniosła 217 710,00 zł. Dokumentację 
projektową przekazano jako pomoc rzeczową Powiatowi Kieleckiemu. 

 ,,Opracowanie szczegółowej koncepcji pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki edukacyjnej historyczno-
przyrodniczej oraz przebudowy 4 stawów biskupich na działkach 688/8, 689/3, 
2932/25, 3029/3’’ .Wartość zadania wyniosła 86 000,00 zł. ( dokumentacja w trakcie 
pozwolenia na budowę). 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury drogowej  
w ramach projektu – Rewitalizacja miasta Bodzentyn’’. Wartość zadania wyniosła 
198 128,50 zł. 

 ,,Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Straży Pożarnej w Bodzentynie”. 
Wartość zadania wyniosła 10 931,06 zł. 

Ww. dokumentacja jest elementem projektu pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap 
II”. 

 ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc 
parkingowych związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw  przy ulicy 
Straży Pożarnej na dz. nr 1838/2 i 1839 w Bodzentynie’’. Wartość zadania wyniosła 
7 925,20 zł. 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w msc. Św. Katarzyna 
(Wzorki)”.  Wartość zadania wyniosła 52 890,00 zł brutto. 

 ,,Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania Miasta i Gminy 
Bodzentyn”. Wartość zadania wyniosła 142 995,60 zł. 

 ,,Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi. Wartość zadania wyniosła 39 000,00 zł. 

 
Zadania rozpoczęte w ubiegłych latach będące na etapie projektowania pn.: 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej           
grawitacyjnej wraz z przyłączami wod. - kan. do budynków, w granicy pasa 
drogowego na ul. Piłsudskiego w Bodzentynie’’. Wartość zadania wynosi  
25 953,00 zł. 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi woj. nr 752  
w rejonie zajazdu narciarskiego”. Wartość zadania wynosi 7 380,00 zł. 

 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Bodzentyn, drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie zjazdu narciarskiego tj. od 
wjazdu do wyciągu w stronę Kielc - 230 m’’. Wartość zadania wynosi 5 616,00 zł. 
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 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. 
Święta Katarzyna ul. Żeromskiego’’. Wartość zadania wynosi 4320,00 zł. 

 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie 
Gminy Bodzentyn - etap I: 

 Część 1: ,,Wykonanie dokumentacji kompletnej projektowo - kosztorysowej 
wraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy 
drogi gminnej – ul. Kielecka Święta Katarzyna o długości ok. 315 m’’. Wartość 
zadania wynosi 48 585,00 zł. 

 Część 2: ,,Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy 
drogi gminnej w msc. Grabowa o łącznej długości ok. 1125 m.’’ Wartość 
zadania wynosi 79 827,00 zł. 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulic Leśnej, 
Wrzosowej, Stara Wieś, w msc. Wilków’’. Wartość zadania wynosi 289 050,00 zł. 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn’’: 

 Część 1: ,,Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice - wykonanie 
dokumentacji projektowej”. Wartość zadania wynosi 11 880,00 zł.  

 Część 2: ,,Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na 
działce gminnej nr 15 w msc. Psary Stara Wieś”. Wartość zadania wynosi 
5 400,00 zł. 

 ,,Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy 
Bodzentyn’’. Wartość zadania wynosi 8 610,00 zł.  

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w msc. Święta Katarzyna’’. Wartość zadania wynosi 18 437,00 zł. 

  „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie 
Gminy Bodzentyn etap II, drogi powiatowe”: 

 Część 1: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. 
Wiącka. Wartość zadania wynosi 267 525,00 zł. 

 Część 2: Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin - Orzechówka. 
Wartość zadania wynosi  138 375,00 zł. 

 Część 3:  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku 
od Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną. Wartość zadania wynosi  
67 650,00 zł. 

 ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Św. 
Katarzyna, na odcinku od km 8+960 do km 9+293, po stronie lewej, od skrzyżowania 
z DG 311015T do działki 218/14 obręb Święta Katarzyna’’ w ramach zamówienia 
podstawowego ,,Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej 
w miejscowości Wilków - Święta Katarzyna’’. Wartość zadania wynosi  44 000,00 zł. 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej 
na ul. Armii Krajowej w Bodzentynie’’. Wartość zadania wynosi 36 285,00 zł. 

 „Wykonanie dokumentacji siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury 
przy szkole podstawowej w miejscowości Wola Szczygiełkowa”. Wartość zadania 
wynosi 1 600,00 zł.  

 ,,Wykonanie dokumentacji lokalizacji piłko-chwytów oraz bramek piłkarskich  
w miejscowości Siekierno”. Wartość zadania wynosi 1 900,00 zł.    
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 ,,Wykonanie dokumentacji schodów wejściowych do budynku UMiG Bodzentyn 
przy ulicy Suchedniowskiej 3 w Bodzentynie.  Wartość zadania wynosi 2 200,00 zł.  

 ,,Wykonanie dokumentacji budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy 
Bodzentyn - etap III drogi powiatowe”:  

 Część 1: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” – Wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej’’. Wartość zadania wynosi 
220 785,00 zł. 

 Część 2: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele – Sieradowice Drugie, 
Śniadka Druga, Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza – "Wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej’’. Wartość zadania wynosi 291 
190,00 zł. 

 Część 3: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś. Wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej’’. Wartość zadania 
wynosi 192 255,00 zł. 

 Część 4: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
powiatowej nr 0588 T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia. 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Wartość 
zadania wynosi 249 075,00 zł. 

 
Fundusz sołecki. 
 W sołectwach Gminy Bodzentyn realizowany jest fundusz sołecki, w ramach 
którego mieszkańcy decydują na co przeznaczyć przyznane środki. Przedsięwzięcie, aby 
mogło zostać zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi służyć poprawie życia 
mieszkańców oraz należeć do zadań własnych Gminy.   
 W 2020 roku w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 566 905,94 zł na realizację 
zadań z funduszu sołeckiego. Wspomnieć należy, iż Gmina stara się dokładać własne środki 
z budżetu na zadania, które przekraczają kwotę zaplanowanego funduszu,  
a są jednocześnie bardzo ważne dla poprawy bytu mieszkańców danych sołectw. 
Wykonanie funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2020 rok przedstawia się następująco:  
 

 Święta Katarzyna: 
Łączna kwota środków sołeckich – 39 024,00 zł. 
Za kwotę 18 250,00 zł wykonano brakujące oświetlenie przy ścieżce (4 lampy), natomiast 
za 20 000,00 zł została zrobiona sztuczna nawierzchnia na placu zabaw i boisku obok 
Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.  
 

 Ściegnia: 
Łączna kwota środków sołeckich – 16 459,55 zł. 
Kwotę 15 375,00 zł wykorzystano na utrzymanie drogi, w tym m.in. czyszczenie rowów. 
 

 Dąbrowa Dolna: 
Łączna kwota środków sołeckich – 20 172,23 zł. 
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Mieszkańcy Dąbrowy Dolnej zaplanowali, że za kwotę 9 409,50 zł zostaną zakupione  
i zamontowane 4 urządzenia placu zabaw, natomiast resztę funduszu, czyli 9 102,23 zł 
przeznaczyli na wykonanie asfaltu na drodze między Celinami, a Dąbrową Dolną. Gmina 
dofinansowała zadanie wysokości  14 131,12 zł, a całość zadania wyniosła 23 233,35zł.  
 

 Psary – Kąty: 
Łączna kwota środków sołeckich –  26 483,78 zł. 
Dzięki współpracy mieszkańców sołectwa Psary - Kąty i Psary – Stara Wieś wybudowano 
oświetlenie przy boisku szkolnym za łączną kwotę 52 959,70 zł, z czego 26 483,78 zł 
pochodziło ze środków miejscowości Psary-Kąty 20 000,00 zł ze środków miejscowości 
Psary Stara – Wieś, a 6 475,92 zł zostało dofinasowane z budżetu Gminy. 
 

 Podmielowiec: 
Łączna kwota środków sołeckich – 18 027,12 zł. 
Całość środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na wykonanie remontu 
budynku świetlicy w miejscowości Siekierno. 
 

 Wzdół Rządowy: 
Łączna kwota środków sołeckich – 29 681,61 zł. 
Środki pochodzące z funduszu przeznaczono na wymianę oświetlenia ulicznego na LED, 
którego wykonanie łącznie wyniosło 140 121,36 zł, z czego 110 439,75 zł pochodziło  
z budżetu Gminy.  
 

 Leśna: 
Łączna kwota środków sołeckich – 38 240,60 zł. 
Za kwotę 35 055,00 zł zakupiono i zamontowano 4 latarnie między szkołą a targowicą, 
natomiast 1 157,00 zł zostały przeznaczone na nadzór budowalny.  
 

 Hucisko: 
Łączna kwota środków sołeckich – 16 913,32 zł. 
Mieszkańcy przeznaczyli całość kwoty na ostatnią ratę za zakup działki – 16 913,32 zł. 
Łączna wartość raty wynosiła 23 852,48 zł, dlatego różnicę - 6 939,16 zł pokryto ze środków 
budżetu Gminy.  
 

 Kamieniec: 
Łączna kwota środków sołeckich – 17 367,09 zł. 
Fundusz sołecki w całości został przekazany na wymianę oświetlenia ulicznego na LED, 
samorząd postanowił dofinansować inwestycję w wysokości 21 866,86 zł z budżetu Gminy. 
Łączna kwota umowy wyniosła 39 233,98 zł. 
 

 Psary – Podłazy: 
Łączna kwota środków sołeckich – 17 820,86 zł.  
Mieszkańcy całość funduszu sołeckiego przekazali na zadania dot. świetlicy wiejskiej, za 
kwotę 6 800,00 zł zagospodarowano teren wokół świetlicy (tj. opaska i niwelacja terenu), 
natomiast za kwotę 5 343,01 zł zakupiono stoły, kuchenkę oraz krzesła. Reszta środków 
czyli 5 000,00 zł została wykorzystana na remont świetlicy.  
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 Wzdół – Parcele: 
Łączna kwota środków sołeckich – 15 882,02 zł. 
W trakcie realizacji jest wykup gruntu pod drogę gminną oraz budowa oświetlenia 
ulicznego. Na wykonanie oświetlenia podpisano umowę łączną wraz z miejscowością 
Orzechówka. Środki z funduszu sołeckiego miejscowości Orzechówka – 15 758,26 zł, Wzdół 
Parcele – 13 882,02 zł, natomiast 37 659,72 zł to środki z budżetu Gminy. Łączna wartość 
umowy wyniosła 67 300,00 zł. 
 

 Orzechówka: 
Łączna kwota środków sołeckich – 15 758,26 zł. 
Całość środków została przeznaczona na wykonanie oświetlenia ulicznego – wspólna 
umowa z miejscowością Wzdół – Parcele. 
 

 Psary - Stara Wieś: 
Łączna kwota środków sołeckich –26 937,56 zł. 
Mieszkańcy zgodnie uznali iż środki w wysokości 20 000,00 zł zostaną przekazane na 
oświetlenie uliczne, tak jak wcześniej wspomniano jest to umowa łączna z Psarami Kąty. 
Pozostała część środków została przeznaczona na wykonanie projektu oświetlenia 
Żeromszczyzny. Termin realizacji projektu do końca czerwca br. 
 

 Dąbrowa Górna:  
Łączna kwota środków sołeckich – 24 874,26 zł. 
Środki z funduszu w wysokości 18 450,00 zł mieszkańcy postanowili przeznaczyć na 
budowę świetlicy wiejskiej tj. wykonanie warstwy chudego betonu oraz prace instalacyjne. 
 

 Wilków: 
Łączna kwota środków sołeckich – 41 252,00 zł. 
Całą kwotę mieszkańcy postanowili przeznaczyć na projekt i budowę odwodnienia 
nawierzchni asfaltowej na ul. Wrzosowej i Leśnej. 
 

 Śniadka: 
Łączna kwota środków sołeckich – 27 020,06 zł. 
Mieszkańcy zadecydowali, że środki z funduszu zostaną przekazane na przebudowę drogi 
gminnej. Obecnie trwają prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów, na których 
ma się znajdować droga. 
 

 Siekierno: 
Łączna kwota środków sołeckich – 21 451,04 zł. 
Jak już wcześniej wspomniano mieszkańcy sołectwa Siekierno przeznaczyli prawie całość 
środków pochodzących z funduszu sołeckiego na remont świetlicy. Zadanie to udało się 
zrealizować dzięki przekazanym środkom z funduszu sołeckiego miejscowości 
Podmielowiec oraz środkom z budżetu. Pozostałą kwotę 1 451,04 zł mieszkańcy 
postanowili pozostawić na koszenie terenu obok świetlicy.  
 

 Celiny: 
Łączna kwota środków sołeckich – 19 265,64 zł. 
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Mieszkańcy Celin zadecydowali o przekazaniu całości środków na budowę oświetlenia  
w miejscowości Podgórze.  
 

 Podgórze: 
Łączna kwota środków sołeckich – 17 408,34 zł. 
Za całkowitą wartość środków funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze oraz dzięki 
przekazanym środkom z funduszu mieszkańców Celin oraz środkom z budżetu Gminy  
w wysokości 19 906,02 zł wybudowano oświetlenie. Całość zadania wyniosła 56 580,00 zł. 
 

 Sieradowice: 
Łączna kwota środków sołeckich – 31 154,26 zł. 
Kwotę 1999,00 zł mieszkańcy przegłosowali na utrzymanie terenów zielonych przy 
świetlicy (tj. zakupiono kosę spalinową). Obok świetlicy zakupiono i zamontowano garaż 
blaszanym za kwotę 5 232,40 zł. Pozostała część środków została przeznaczona na 
wykonanie projektu oświetlenie ulicznego. Termin realizacji projektu do końca czerwca br. 
 

 Wzdół Kolonia: 
Łączna kwota środków sołeckich – 20 831,95 zł.  
Na zebraniu sołeckim mieszkańcy zadecydowali, że cała pula funduszu zostanie 
przekazana na wymianę oświetlenia ulicznego na LED. Do zadania samorząd postanowił 
dołożyć 66 043,29 zł z budżetu Gminy, dlatego łączny koszt zadania wyniósł 86 875,24 zł. 
 

 Wiącka: 
Łączna kwota środków sołeckich – 32 011,55 zł. 
Na zebraniu sołeckim mieszkańcy zadecydowali, że cała pula funduszu zostanie 
przekazana na wymianę oświetlenia ulicznego na LED. Do zadania samorząd postanowił 
dołożyć 64 672,19 zł z budżetu Gminy, dlatego łączny koszt wyniósł 96 683,74 zł. 
 

 Wola Szczygiełkowa: 
Łączna kwota środków sołeckich – 32 877,84 zł. 
Całość środków z funduszu sołeckiego została przekazana na dalszą budowę świetlicy 
wiejskiej. Łączna wartość zadania wyniosła 123 040, 34 zł, a z budżetu Gminy do inwestycji 
dołożono 90 162,50 zł. 
 
Tabela 2. Realizacja funduszu sołeckiego 2020 r.  
 

Miejscowość 
 

Zadanie 
 

Kwota  
 funduszu 

sołeckiego 
Koszt zadania 

Kwota 
dołożona  
z budżetu 

Gminy 

Kwota 
pozostała do 

wykorzystania 

Święta 
Katarzyna 

Oświetlenie – 
ścieżka 
rowerowa 

19.024,00 zł 18.250,00 zł 0 zł 774 zł 

Święta 
Katarzyna 

Boisko - 
podbudowa 

20.000,00 zł 20.000,00 zł 0 zł 0 zł 

Ściegnia Utrzymanie 
drogi 

16.459,55 zł 15.375,00 zł 0 zł 1084,55 zł 

Dąbrowa 
Dolna 

Urządzenia 
placu zabaw 

11.070,00 zł 9.409,50 zł 0 zł 1660,50 zł 
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Dąbrowa 
Dolna 

Asfalt Celiny-
Dąbrowa 

9.102,23 zł 23.233,35 zł 14.131,12 zł 0 zł 

Psary-Kąty Oświetlenie 
przy boisku 

26.483,78 zł 26.483,78 zł 0 zł 0 zł 

Psary Stara-
Wieś 

Oświetlenie 20 tys. zł 26.475,92 zł 6.475,92 zł 0 zł 

Psary Stara-
Wieś 

Projekt 
oświetlenia 
Żeromszczyzny 

6.937,56 zł 0 zł 0 zł 6.937,56 zł 

Podmielowiec Remont 
świetlicy 

18.027,12 zł 18.027,12 zł 0 zł 0 zł 

Siekierno Remont 
świetlicy 

20 tys. zł 33.922,88 zł 19.906,02 zł 0 zł 

Siekierno Koszenie trawy 1.451,04 zł 1.451,04 zł 0 zł 0 zł 

Wzdół 
Rządowy 

Oświetlenie 
LED 

29.681,61 zł 140.121,36 zł 110.439,75 zł 0 zł 

Leśna Oświetlenie  
(z nadzorem) 

38.240,60 zł 36.212,00 zł 0 zł 2.028,60 zł 

Hucisko Zakup działki 16.913,32 zł 23.852,48 zł 6.939,16 zł 0 zł 
Kamieniec Oświetlenie 

LED 
17.367,09 zł 39.233,98 zł 21.866,89 zł 0 zł 

Psary-Podłazy Wyposażenie 
świetlicy 

6 tys. zł 5.343,01 zł 0 zł 565,99 zł 

Psary-Podłazy Remont 
świetlicy 

5 tys. zł 5 tys. zł 0 zł 0 zł 

Psary-Podłazy Opaska  
i niwelacja 
terenu 

6.820,86 zł 6.795,75 zł 0 zł 25,11 zł 

Wzdół-Parcele Wykup gruntu 2 tys. zł 0 zł 0 zł 2 tys. zł 

Wzdół-Parcele Oświetlenie 13.882,02 zł 13.882,02 zł 0 zł 0 zł 

Orzechówka Oświetlenie 15.758,26 zł 53.417,98 zł 37.659,72 zł 0 zł 
Dąbrowa 
Górna 

Budowa 
świetlicy 

24.874,26 zł 18.450 zł 0 zł 6.424,26 zł 

Wilków Projekt drogi 41.252,00 zł 41.252,00 zł 0 zł 0 zł 
Śniadka Przebudowa 

drogi 
27.020,06 zł 0 zł 0 zł 27.020,06 zł 

Celiny Oświetlenie 
Podgórze 

19.265,64 zł 19.265,64 zł 0 zł 0 zł 

Podgórze Oświetlenie 
Podgórze 

17.408,34 zł 37.314,36 zł 19.906,02 zł 0 zł 

Sieradowice Garaż blaszany 7 tys. zł 5.232,40 zł 0 zł 1.767,60 zł 

Sieradowice Zakup kosy 2 tys. zł 1.999 zł 0 zł 1 zł 
Sieradowice Mundury OSP 7.500 zł 0 zł 0 zł 7.500 zł 
Sieradowice Oświetlenie 

projekt 
14.645,26  zł 0 zł 0 zł 14.645,26  zł 
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Wzdół-
Kolonia 

Oświetlenie 
LED 

20.831,95 zł 86.875,24 zł 66.043,29 zł 0 zł 

Wiącka Oświetlenie 
LED 

32.011,55 zł 96.683,74 zł 64.672,19 zł 0 zł 

Wola 
Szczygiełkowa 

Budowa 
świetlicy 

32.877,84 zł 123.040,34 zł 90.162,50 zł 0 zł 

RAZEM 566.914,94 zł 970.953,33 zł 458.202,58 zł 45.217,63 zł 

 
 

MIENIE KOMUNALNE  

 
 Na dzień 31.12.2020r. Gmina Bodzentyn była 
właścicielem nieruchomości o powierzchni 159,4238 
ha, z tego: 
- w użytkowaniu wieczystym  - 1,8316  ha, 
- wydzierżawione   - 7,8090 ha, 
- trwały zarząd   - 6,9659 ha. 
 W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła do 
zasobu nieruchomości: 
-  w drodze komunalizacji mienia - 0,6678 ha 
Z zasobu nieruchomości ubyło: 
- sprzedano na rzecz osoby fizycznej - 0,4157 ha. 
 Wpływ na stan mienia komunalnego miały również działki przejęte na podstawie 
decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, o łącznej powierzchni – 0,2596 ha.  
 

ZDROWIE  
 

 Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie  
w roku 2020. 
 Na terenie Gminy w 2020 r. funkcjonował jeden podmiot leczniczy - Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, którego podmiotem tworzącym jest 
Gmina Bodzentyn.  

 Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, 

 Siedziba: Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1,  

 Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1, 

 Numer telefonu: 41 3115711, faksu: 41 3116175, adres poczty elektronicznej: 
biuro@zoz.bodzentyn.pl, strona internetowa: www.zoz.bodzentyn.pl , 

 Numer identyfikacyjny REGON: 290750584, 

 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000003885, 

 Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem: 000000014659, 

Grunty komunalne  
w zasobie Gminy Bodzentyn 

 

159,4238 ha  

mailto:biuro@zoz.bodzentyn.pl
http://www.zoz.bodzentyn.pl/
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 Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Bodzentynie, 

 Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Bodzentyn, 

 Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn na bazie:  

 Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  

 Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi – Stara Wieś 28, 26- 010 Bodzentyn, 

 Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn. 

 Akt utworzenia: Uchwała nr II/8/98 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 listopada 
1998r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 

 Zakład posiada statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 30 września 1998 r.  
i zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998 r.  
z późn. zm. - ostatnia zmiana uchwalona przez Radę Miejską Nr XI/79/2017 z dnia 29 
września 2017r. 
 

Zakres Świadczeń: 
 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych, 
 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych, 
 Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, 
 Poradnia Neurologiczna, 
 Pracownia Fizjoterapii, 
 Gabinet pielęgniarki środowiskowej, 
 Gabinet położnej środowiskowej, 
 Punkt pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi, 
 Gabinet Stomatologiczny, 
 Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie), 
 Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie). 

 
Dane sprawozdawcze z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie świadczył usługi 
medyczne w zakresie Lekarza POZ dla 9 379 osób zadeklarowanych do naszego Zakładu  
z terenu Gminy Bodzentyn jak również z gmin ościennych. 
 
Tabela 3. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.  
 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 
podstawowej 
opieki 
zdrowotnej 

Porady ogółem 1 22069 208 13154 

Z liczby 
ogółem 
(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży w wieku 
do 18 lat 

2 2092 0 840 

osobom w  wieku 65 lat i 
więcej 

3 9262 181 5980 

kobietom 4 12579 122 7711 
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w tym kobietom w ciąży w 
zakresie opieki profilaktycznej 

5 0   

 
 
Tabela 4. Specjalistyczna opieka zdrowotna w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.  

Rodzaje poradni 
Liczba 
poradni (stan 
w dniu 31 XII) 

Porady 

ogółem 

z liczby ogółem 

Dzieciom  
i młodzieży  
w wieku do 18 lat 

osobom w 
wieku 65 
lat i więcej 

kobietom teleporady 

Razem lekarskie  2 3106 6 573 2511 28 

Neurologiczna 1 1343 0 467 748 28 

Ginekologiczno-
położnicza 

1 1763 6 106 1763 0 

 
Tabela 5. Rehabilitacja lecznicza w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.  
 

Wyszczególnienie 

Porady/świadczenia 

ogółem 
w tym porady 
domowe 

Pracownia 
fizjoterapii 

Porady/świadczenia ogółem 1 14 886 0 

Z liczby 
ogółem 
(wiersz 1) 

fizjoterapia ambulatoryjna 2 14 106 0 

fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 

3 780 0 

 
Tabela 6. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi.  
 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 
podstawowej 
opieki 
zdrowotnej 

Porady ogółem 1 7811 91 5246 

Z liczby 
ogółem 
(wiersz 1) 

dzieciom i młodzieży  
w wieku do 18 lat 

2 330 0 191 

osobom w  wieku 65 lat 
i więcej 

3 2895 78 1955 

kobietom 4 4559 63 3111 
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w tym kobietom w ciąży  
w zakresie opieki 
profilaktycznej 

5 0   

 
Tabela 7. Świadczenia zdrowotne POZ udzielone w Ośrodku Zdrowia w Świętej 
Katarzynie. 

Wyszczególnienie 

Porady 

ogółem 
z liczby ogółem 

domowe teleporady 

Poradnia 
podstawowej 
opieki 
zdrowotnej 

Porady ogółem 1 5847 62 3611 

Z liczby 
ogółem 
(wiersz 
1) 

dzieciom i młodzieży w wieku 
do 18 lat 

2 1032 0 398 

osobom w  wieku 65 lat i więcej 3 2012 62 1371 

kobietom 4 3454 62 2163 

w tym kobietom w ciąży w 
zakresie opieki profilaktycznej 

5 0   

 
Programy profilaktyczne. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie uczestniczy  
w następujących programach profilaktycznych: 

 Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS – 
projekt pn.: „Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów  
w Polsce południowo-wschodniej”. 

Ilość przebadanych pacjentów: 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku 
Zdrowia w Świętej Katarzynie przebadano 38 osób w zakresie realizacji projektu. 

 Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi - projekt pn.: „Twój świadomy 
wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”. 

Ilość przebadanych pacjentów: 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w Ośrodku 
Zdrowia w Świętej Katarzynie przebadano 6 osób w zakresie realizacji projektu. 

 Regionalny Program Zdrowotny "Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka". 

Ilość przebadanych pacjentów: 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie przebadano  
0 osób w zakresie realizacji projektu. 

 „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego w województwie świętokrzyskim”. 

Ilość przebadanych pacjentów: 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 
przebadano 0 osób w zakresie realizacji projektu. 
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Dane finansowe. 
 

 W roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   
w Bodzentynie zrealizował plan kosztów i przychodów na poziomie przedstawionym  
w poniższej tabeli. 
 Tabela poniżej przestawia realizację założonego planu finansowego za rok 2020. 
Informacje zawarte w tabeli ukazują sytuację finansową SPZOZ Bodzentyn. 
 Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest 
działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych  
ze środków publicznych. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą  
o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku. Każdy wypracowany zysk 
stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Bodzentynie z przeznaczeniem na realizacje 
działalności statutowej. 
 
Tabela 8. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie na rok 2020 - wykonanie za rok 2020. 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Realizacja kosztów  

i przychodów za rok 
2020 

KOSZTY 

I AMORTYZACJA    202 202,45 

II MATERIAŁY 71 038,94 

III LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE 80 743,52 

IV ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA 64 866,07 

V USŁUGI TRANSPORTOWE 1 043,66 

VI USŁUGI OBCE 1 012 293,30 

VII WYNAGRODZENIA 2 037 049,67 

VIII UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 396 689,84 

IX PODATKI I OPŁATY 5 327,19 

X UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE 4 984,69 

XI PODRÓŻE SŁUŻBOWE 216,80 

XII KOSZTY FINANSOWE 2 108,26 

XIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,45 

XIV Koszty NKUP 0,00 

XV RAZEM KOSZTY I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + 
XIII + XIV 

3 878 564,84 

PRZYCHODY 

XVI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH  3 794 287,75 

XVII SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH 103 063,10 

XVIII PRZYCHODY FINANSOWE 40,00 

XIX POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 171 352,01 

XX  RAZEM PRZYCHODY XVI + XVII + XVIII + XIX 4 068 742,86 

XXI WYNIK FINANSOWY XX - XV 190 178,02 

XXII Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

6 866,49 

XXIII Środki na wydatki inwestycyjne 223 124,96 
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Inwestycje zrealizowane w SPZOZ w Bodzentynie. 
W roku 2020 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bodzentynie zrealizował następujące zadania/inwestycje: 

 Remont pomieszczeń w poradni położniczo - ginekologicznej w Ośrodku Zdrowia  
w Bodzentynie – zmiana okresu realizacji inwestycji. Ze względu na fakt, iż nie udało 
się zrealizować tej inwestycji w roku 2019 z powodu wzrostu usług remontowo-
budowlanych oraz niedoszacowania planowanej wartości inwestycji w roku 2020 
oraz ze względu na brak decyzji w sprawie dofinansowania w ramach programu 
Dostępność Plus, planuje się wykonać to zadanie w roku 2021, kwotę 58 000,00 zł 
zaplanowano przenieść na pozostałe zadania inwestycyjne wcześniejszą zmianą do 
planu. 

 Remont pomieszczeń w pracowni fizjoterapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie – 
inwestycja zrealizowana. Zaistniała konieczność remontu pomieszczeń pracowni 
fizjoterapii ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Pozwoliło to na 
rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz 
przyczyniło się do poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
z zakresu rehabilitacji leczniczej. Całkowita wartość zadania wyniosła 109 721,07zł. 
Okres realizacji 11.05.2020 r. – 31.05.2020r. 

 Remonty pozostałe. Wystąpiła konieczność remontu/poprawy instalacji wod.-kan.  
i grzewczej w budynkach ośrodków zdrowia Bodzentynie i Starej Wsi. Konieczne 
jest również utrzymywanie wszystkich pomieszczeń ośrodków zdrowia                                     
w należytym stanie technicznym ze względu na wymogi sanitarne. W skład 
remontów wchodziły m.in.:  wymiana szafki wlewowej oleju opałowego w budynku 
Ośrodka Zdrowia  w Bodzentynie i Starej Wsi, usunięcie awarii kanalizacji 
wewnętrznej, biały montaż sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie, 
remont rurociągu głównego ZWU wraz z pracami dodatkowymi w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, remont instalacji zasilania głównego ZWU wraz z 
montażem stacji uzdatniania wody w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, 
zakup i montaż drabiny na ścianie szczytnej budynku Ośrodka Zdrowia w 
Bodzentynie oraz montaż rotowentów na kominach wentylacyjnych. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 41 186,39 zł. Okres realizacji 10.01.2020 r. – 31.12.2020r. 

 Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Zaistniała konieczność zakupu 
wyposażenia sprzętu medycznego. Wpłynęło to na poprawę efektywności  
i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków pracy 
personelu medycznego. Zakupiono m.in. podgrzewacze przepływowe wody, 
blokady głowic termostatycznych c.o., rekuperatory powietrza 4 szt., Lampy 
przepływowe UV 6 szt., sprzęt komputerowy, sprzęt rehabilitacyjny (w tym: zakup 
i montaż CPM do stawu barkowego – ARTROMOT S3, stoły rehabilitacyjne 4 szt., 
drobny sprzęt do kinezyterapii), układ automatycznej regulacji kotła w budynku 
ośrodka w Starej Wsi). Całkowita wartość zadania wyniosła 67 108,70 zł. Okres 
realizacji 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 

 SPZOZ w Bodzentynie uzyskał dofinansowanie w ramach informatyzacji świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ od ŚOW NFZ w Kielcach. W ramach 
wspomnianego dofinansowania zakupiono sprzęt telefoniczny oraz komputerowy wraz  
z oprogramowaniem. Wartość projektu: 8 583,11 zł zaś dofinansowania 6 866,49 zł. 
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 Wszystkie powyższe zadania wynikają z konieczności dostosowania podmiotów 
leczniczych do nowych standardów jakie są wyznaczane przez Ministerstwo Zdrowia oraz 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Ciągle zmieniające się przepisy w zakresie działalności 
placówek leczniczych mają na celu unowocześnienie systemu ochrony zdrowia co  
w konsekwencji wpłynie na właściwą obsługę pacjenta. 
 Ze względu na dobrą sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Kierownik podjął decyzję o dalszym inwestowaniu  
w poprawę infrastruktury i wyposażenia wszystkich trzech ośrodków zdrowia. 
 Pomimo niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej związanej z wystąpieniem 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ze względu na potrzeby pacjentów w zakresie rehabilitacji 
leczniczej, zrealizowano świadczenia w ilości ponad limit zawarty w obowiązującej umowie 
z NFZ- em. 
 
 

OŚWIATA  

 Oświata na terenie Gminy Bodzentyn działa w systemie organizacyjnym roku 
szkolnego. W roku 2020 r. w Gminie Bodzentyn funkcjonowały następujące jednostki 
oświatowe: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, w skład którego wchodzą:  

 Szkoła Podstawowa w Bodzentynie im. Antoniego Wacińskiego, 

 Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie. 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 

 Szkoła Podstawowa  im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Święta Katarzynie, 

 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 

 Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, w skład którego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa  im.  Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,    

 Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym. 

 Trzy punkty przedszkolne działające przy: 
- Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 
- Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 
- Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, dla której organem prowadzącym jest 
Pani Beata Domańska-Kózka, 

 Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowe w Leśnej, 

 Szkoła Podstawowa w Śniadce, dla której organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka.  
  
 Poniższe tabele przedstawiają liczbę uczniów w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Bodzentyn wg SIO – spis „30 wrzesień 2019 r.”  i  „30 wrzesień 
2020 r.” 
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Tabela 9. Placówki wychowania przedszkolnego. 
 

L.p. Placówka 
Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2019/2020 

Liczba dzieci w roku 
szkolnym 2020/2021 

1. 

Samorządowe Przedszkole 
w Bodzentynie 114 125 

2. 

Samorządowe Przedszkole 
we Wzdole Rządowym 85 80 

3. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego 
w Psarach Starej Wsi 

16 21 

4. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej im. 
Poetów Doliny Wilkowskiej 

w Świętej Katarzynie 

23 23 

5. 

Punkt Przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
w Woli Szczygiełkowej 

12 12 

Ogółem 250 261 

 
Tabela 10. Szkoły Podstawowe. 

 

L.p. Placówka 
Liczba uczniów 

w roku szkolnym 
2019/2020 

Liczba uczniów 
w roku szkolnym 

2020/2021 

1. 
Szkoła Podstawowa  

im. Antoniego Wacińskiego 
w Bodzentynie 

 
356 

 
354 

 
2. 

Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Psarach Starej Wsi 

 
69 

 
64 

3 
Szkoła Podstawowa  

im. Poetów Doliny Wilkowskiej 
w Świętej Katarzynie 

106 107 

4. 
Szkoła Podstawowa w Woli 

Szczygiełkowej 
32 28 

5. 

Szkoła Podstawowa  
im. Oddziału Armii Krajowej 

„Wybranieccy” 
we Wzdole Rządowym 

222 220 

Ogółem 785 773 
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Tabela 11. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. 
 

L.p. Placówka 
Liczba uczniów 

w roku szkolnym 
2019/2020 

Liczba uczniów 
w roku szkolnym 

2020/2021 

1. Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Żeromskiego  

w Psarach Starej Wsi 
9 11 

2. Szkoła Podstawowa  
im. Poetów Doliny Wilkowskiej  

w Świętej Katarzynie 
38 37 

3. Szkoła Podstawowa  w Woli 
Szczygiełkowej 

4 8 

Ogółem: 51 56 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 Program współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/152/2019 Rady Miasta i Gminy 
Bodzentyn z dnia 27 listopada 2019 roku. Zostały zawarte w nim cele, zasady oraz formy 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca samorządu  
z organizacjami pozarządowymi dotyczy w praktyce wszystkich sfer życia społecznego 
i opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji oraz jawności.  Głównym celem Programu było zwiększenie 
zaangażowania podmiotów w rozwój Miasta i Gminy, a także poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Bodzentyn oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Cel ten realizowano głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej 
„podmiotami”.  Gmina Bodzentyn realizując cele Rocznego Programu Współpracy Miasta 
i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020, udzielała im zarówno wsparcia finansowego, 
jak również pomocy pozafinansowej.  Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni 
wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych i klubów sportowych, aby efektywnie 
wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Z roku na rok zwiększa się ilość 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w ustawie o pożytku 
publicznym i o wolontariacie, które składają oferty na realizację zadań publicznych.  Dzięki 
współpracy z ww. podmiotami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych przez nich 
zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 
administracją publiczną, a organizacjami pożytku publicznego.   
 Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło 
m.in na: zrealizowanie wartościowych i licznych przedsięwzięć z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, miało istotny wpływ na promocję Gminy oraz 
kreowanie jej wizerunku w kraju, zakupu rzeczy na potrzeby stowarzyszeń,   promowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia,  udział w zajęciach, zawodach sportowych młodych, 
zdolnych zawodników w wybranych dyscyplinach sportu; zakup niezbędnego sprzętu 
sportowego;  zmniejszenie zagrożenia uzależnienia i patologii wśród dzieci i młodzieży 
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poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Gminy 
Bodzentyn poprzez dostarczenie im produktów żywnościowych;  pomoc i aktywizacja 
osób w wieku emerytalnym; promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, 
rozumianej jako formę współpracy miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 
zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Współpraca pozafinansowa odbywała 
się w szczególności w następujących formach: wzajemne informowanie się o planowanych 
kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy ważnych dla podmiotów informacji, gromadzenie 
informacji  o planowanych lub realizowanych przez podmioty zadaniach publicznych;  
prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta;  konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statutowej; obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Bodzentyn przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, zgodnie z przyjętymi 
wytycznymi; przekazywanie podmiotom w miarę możliwości materiałów promocyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy; fundowanie trofeów sportowych (pucharów, dyplomów).   
 W dniu 20 stycznia 2020 roku Zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczących realizacji w roku 2020 zadań 
publicznych  w następującym zakresie:  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 
wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań z tego zakresu 
wynosiła: 240 000,00 zł: 

 Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 11, 
 Liczba złożonych ofert: 11, 
 Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 1, 
 Liczba ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej: 0, 
 Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 10 (tym: powierzenie 

realizacji zadania publicznego – 5; wsparcie realizacji zadania publicznego – 5), 
 Łączna kwota przydzielonych dotacji: 215 000,00 zł, 
 Łączna kwota rozliczonych dotacji: 202 395,28 zł, 
 Łączna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji: 12 604,72 zł, 
 Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: 

152,50 zł, 
 Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty na realizację zadania publicznego: 31 179,89 zł, 
 Kwota umorzona z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem: 152,50 zł, 
 Liczba osób, które były adresatami zadania publicznego zrealizowanego w ramach 

otwartego konkursu ofert: ok. 1000 osób,  
 W dniu 03 marca 2020 roku Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczących realizacji w roku 2020 zadań 
publicznych w następującym zakresie:  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy 
Bodzentyn, w tym wypoczynku - wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań z tego zakresu wynosiła: 30 000,00 zł.  
 Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości 
uczestnictwa w kulturze - wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadań z tego zakresu wynosiła: 80 000,00 zł - ilość złożonych ofert – 8.  
W dniu 24 marca 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wydał Zarządzenie 27/2020 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzanie/ wspieranie w roku 
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2020 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz 
stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze, działalności na rzecz dzieci i młodzieży  
z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku, opublikowanego Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 
03.03.2020 r. Powodem unieważnienia konkursu było ogłoszenie stanu epidemii na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy Oferenci zostali poinformowani, że w wyniku 
unieważnienia konkursu oferty nie będą rozpatrywane. 
W trybie pozakonkursowym wpłynęło 6 ofert: 

 liczba zawartych umów – 3 
 łączna  kwota przyznanych środków – 12 750,00 zł 
 rozliczona dotacja - 8 114,76 
 zwrot dotacji niewykorzystanej – 4 635,24 zł  
 inne środki finansowe oferenta – 1 140,00  

Realizacja zaplanowanych działań przez organizacje pozarządowe często napotykała na 
utrudnienia wynikające z obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Stowarzyszenia 
realizując zadania musiały stosować się do wytycznych zawartych w rozporządzeniach 
Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
   

KULTURA I SPORT 
 

Lokalny animator sportu. 
 

 W roku 2020, Gmina Bodzentyn uzyskała dofinasowanie w ramach projektu 
„Lokalny Animator Sportu” od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany był 
przez 9 miesięcy, od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r. Dofinansowanie obejmowało 
uzupełnienie wynagrodzenia dla Animatorów.  Każdy Animator organizował i prowadził 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, pokazy, turnieje i konkursy sportowe. 
Dodatkowo Animatorzy przeprowadzili testy oceniające sprawność fizyczną uczestników. 
Animatorzy Sportu organizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych.  
 
 
Osiągnięcia sportowe. 
 

 Zajęcia prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe przyczyniły się do 
podniesienia aktywności fizycznej młodzieży, nabycia nowych umiejętności, aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Dzięki dofinansowaniu zadań publicznych z zakresu kultury 
fizycznej, Członkowie Uczniowskich Klubów Sportowych mogą pochwalić się sukcesami  
w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna dziewcząt i chłopców, zapasy, 
strzelectwo, łucznictwo, biegi. 
 
Działalność Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 
 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie działa na podstawie  
Uchwały nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011 r. Swoją 
działalność  Centrum rozpoczęło w dniu 1 lipca 2011r. Podstawowym celem działalności 
Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i turystycznej na terenie Miasta i Gminy 
Bodzentyn. Centrum upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym i turystycznych 
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walorach Gminy poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie potrzeb kulturalnych i turystycznych ludności, głównie mieszkańców Gminy 
Bodzentyn, w drodze świadczenia usług  powszechnie dostępnych.  
Centrum współpracuje na stałe z największymi organizacjami kulturalnymi  
i turystycznymi w naszym województwie, z instytucjami kultury i turystyki, podmiotami 
prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów 
oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. W minionym 
roku Centrum organizowało i współorganizowało szereg wydarzeń o profilu turystycznym 
i rekreacyjnym. W ramach bieżącej działalności w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i 
Turystyki w Bodzentynie w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku, odbywały się regularnie 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, muzyki, śpiewu solo i w zespole 
oraz nauki gry na  keyboardzie i akordeonie. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia plastyczne, powstały 2 grupy. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia 
zumby  i aerobiku.   Od stycznia do 7 marca odbywały się zajęcia teatru muzycznego FEERIA, 
na które uczęszczało 27 dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od 
marca 2020 r. wszystkie zajęcia organizowane w siedzibie  MGCKiT zostały odwołane. 
Odbywało się tylko nauczanie zdalne nauki gry na akordeonie. Oferta zajęć 
proponowanych przez Centrum  umożliwia zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom 
znalezienie czegoś dla siebie, rozwój zainteresowań  i umiejętności. 
 
Przy MGCKiT  działają 9, 46, i 6 Drużyna Harcerska oraz 50 Gromada Zuchowa. Wszystkie 
drużyny są drużynami koedukacyjnymi. Działają w czterech grupach metodycznych:  

 Gromada zuchowa- skupiająca członków w wieku 6-10 lat, 
 Drużyna harcerska- skupiająca członków  w wieku 10-13 lat, 
 Drużyna starszoharcerska- skupiająca członków w wieku 13-16 lat, 
 Drużyna wędrownicza- skupiająca członków w wieku 16-21 lat.  

Na dzień dzisiejszy drużyny harcerskie zrzeszają 62 harcerzy i 20 zuchów. Harcerstwo 
kształtuje postawy i charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli, to również 
ciężka praca nad sobą, ale także sposób na życie pełne przygód, pogody ducha, 
prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo i sprawiedliwość. W 2020 r. oprócz 
zbiórek tradycyjnych odbywały się zbiórki online w związku z panującą pandemią 
koronawirusa COVID - 19.       
Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na 
osiąganie zysku. 
W kolejnych miesiącach na terenie Gminy MGCKiT organizowało lub współorganizowało 
następujące wydarzenia: 
 
W miesiącu styczniu: 
- 6 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pt. „Orszak Trzech Króli”                 
wraz z Samorządem Miasta i Gminy  Bodzentyn oraz z Parafią Św. Stanisława Biskupa                   
i Męczennika w Bodzentynie, 
- 18 stycznia MGCKiT zorganizowano wspólnie z innymi Gminami „Centralne Obchody 157. 
Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego”, 
- 19 stycznia MGCKiT było współorganizatorem wydarzenia pn. „Koncert Kolęd i 
Pastorałek” waz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą OSP  
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z Bodzentyna. Koncert odbył się w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika w Bodzentynie.  
- 31 stycznia wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot  z Bodzentyna zorganizowano spektakl 
teatralny dla dzieci pt. Pinokio”.  
Ponadto zorganizowano wyjazdy: 
- 12 stycznia Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna pojechała do Kielc na występ 
artystyczny podczas „28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, 
- 19 stycznia zespoły folklorystycznie „Wolanie spod Łysicy”, „Dąbrowa”, „KGW Celinianki” 
pojechały do Jędrzejowa na eliminacje rejonowe do „XXVII. Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek”, 
- 26 stycznia zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał na występ 
artystyczny podczas „Przeglądu Obrzędów Ludowych 2020- Powrót do Źródeł” do 
Piekoszowa. 
 

 
W miesiącu lutym: 
- 2 lutego zorganizowano wspólnie z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn oraz 
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „I. Bal Karnawałowy dla Seniorów z Gminy 
Bodzentyn”, 
- 6 lutego odbył się „Bal Karnawałowy dla Dzieci” kończący ferie zimowe 2020 
zorganizowany przez MGCKiT i MGBP im. Adeli Nawrot z Bodzentyna, 
- 15 lutego odbyło się „Spotkanie stowarzyszeń” zorganizowane przez MGCKiT w którym 
wzięły udział wszystkie stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bodzentyn, 
- 16 lutego zorganizowano  wspólnie z firmą A.C.Dance Artur Cieślik   imprezę sportową nad 
zalewem w Wilkowie pn. „I. Bieg Walentynkowy”,  
- zorganizowano Tłusty Czwartek dla 6, 9 i 46 Drużyny Harcerskiej z Bodzentyna oraz 
dyskotekę dla harcerzy na zakończenie ferii zimowych.  
Zorganizowano również wyjazdy: 
- 1 lutego zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” pojechał do Tarnogrodu na 
występ artystyczny podczas „45. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów 
Teatralnych”,  
- 6 lutego 6, 9 i 46 Drużyna Harcerska z Bodzentyna pojechały na Lodowisko Miejskie im. 
Mieczysława Filipowskiego do Skarżyska-Kamiennej, 
- 14 lutego KGW Bodzentyn pojechało na „Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy z Don 
Vasylem” do Kielc. 
 
W miesiącu marcu: 
- 5 marca zorganizowano „Szkolenie dla Stowarzyszeń” dotyczące pozyskiwania środków 
na działalność statutową. 
Zorganizowano również wyjazdy: 
- 5 marca zorganizowano wyjazd dla seniorów z Gminy Bodzentyn do Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”, 
- 8 marca KGW Siekierno pojechało do Zakopanego na wyjazd turystyczno-kulturalny.                    
W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznawali się z regionalnymi potrawami, zwyczajami, 
praktykami możliwymi do zastosowania na naszym terenie. 
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W miesiącu kwietniu i maju: 
- MGCKiT szyło maseczki dla mieszkańców Gminy Bodzentyn. 
 
W miesiącu czerwcu:  
- odbył się online konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje” zorganizowany                      
z okazji Dnia Dziecka, 
- z pewnymi ograniczeniami zaczęły odbywać się zajęcia zumby.  
 
W miesiącu lipcu: 
- MGCKiT było współorganizatorem  meczu piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica 
Bodzentyn, który odbył się 18 lipca w Bodzentynie, 
- 24 lipca zorganizowano rajd pieszy na trasie Nowa Słupia-Bodzentyn dla Drużyn 
Harcerskich działających przy MGCKiT, 
- 30  lipca zorganizowano wyjazd dla Drużyn Harcerskich działających przy MGCKiT                    
w Bodzentynie do Kielc do Parku Rozrywki FlySky. 
 

W miesiącu sierpniu: 
- MGCKiT było współorganizatorem  meczy piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica 
Bodzentyn, które odbyły się 1, 16 i 29  sierpnia  w Bodzentynie, 
- zorganizowano 15 sierpnia koncert w kościele parafialnym w Bodzentynie, z okazji 
Dożynek Gminnych pn. „Perły Baroku”,   
-  29 sierpnia zorganizowano wycieczkę objazdową wokół pętli świętokrzyskiej dla Drużyn 
Harcerskich działających przy MGCKiT w Bodzentynie. 
Zorganizowano również wyjazdy: 
- 21 sierpnia do Suchedniowa pojechały Drużyny Harcerskie działające przy MGCKiT                    
w Bodzentynie na Rajd Pieszy, 
-  23 sierpnia zespoły folklorystyczne : Świętokrzyskie Jodły, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie,  
Wolanie spod Łysicy pojechały koncert finałowy „44 Buskich Spotkań z Folklorem” do 
Buska Zdroju, 
- w sierpniu zorganizowano wyjazd do Darłówka dla Seniorów Bodzentyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
W miesiącu wrześniu: 
-  MGCKiT w Bodzentynie zorganizowało wspólnie z MGBP im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie wydarzenie pn. „ Narodowe Czytanie Balladyny”, które odbyło się  
5 września na Placu Zamkowym w Bodzentynie 
- 12 września zorganizowano uroczystości z okazji nadania imienia Żołnierzy Ponurego                    
i Nurta, rondu w Bodzentynie, 
- 12 września MGCKiT było współorganizatorem uroczystości rocznicowej  na Wykusie, 
-  MGCKiT było współorganizatorem  meczy piłki nożnej wraz z Klubem Sportowym Łysica 
Bodzentyn, które odbyły się 13 i 27  września w Bodzentynie, 
- MGCKiT w Bodzentynie wspólnie z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK w Kielcach oraz              
z Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”- Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, 
zorganizowało 19 września „V Maraton Pieszy-Przedwiośnie”, 
- 25 września zorganizowano wspólnie z Fundacją Proland Sport imprezę sportową                        
pn. „ III Nocny Maraton wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych”. 
Zorganizowano również wyjazdy: 
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- 12 września zespoły folklorystyczne: Świętokrzyskie Jodły, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie 
oraz Wzdolskie Kołowrotki pojechały na występ artystyczny pn Przegląd Obrzędów 
Wiejskich  „Tak było przedtym wszędzie”. 
 
W miesiącu październiku: 
- wspólnie z Klubem Sportowym Guliwer zorganizowano 1 października „Pokaz 
Umiejętności Zapaśniczych”, połączony z wręczeniem podziękowań dla najlepszych 
zawodników,  
- zorganizowano wspólnie z Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Kolarstwa Górskiego MTB 
CROSS imprezę sportową pn. „ MTB CROSS MARATON”, która odbyła się 17 października.  
Zorganizowano również wyjazdy: 
- 25 październik zespół folklorystyczny Wzdolskie Kołowrotki pojechał do Ciekot na występ 
artystyczny podczas „ Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich”. 
 
W miesiącu listopadzie: 
- 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości. Złożono kwiaty pod tablicą 
pamiątkową znajdującą się na budynku MGCKiT w Bodzentynie.  
- zorganizowano online „V Przegląd Pieśni Patriotycznych”. 
W miesiącu grudniu: 
-  online odbył się konkurs plastyczny pn. Święty Mikołaj – jaki on jest”, 
- 19 grudnia zorganizowano wspólnie z Klubem Sportowym Łysica Bodzentyn „Halowy 
Turniej Piłkarski”, 
- zorganizowano z Drużynami Harcerskimi działającymi przy  MGCKiT zbiórkę artykułów dla 
zwierząt, które zawieziono do  Schroniska w Dyminach.  
 

 Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zajmuje się bieżącymi 
sprawami dotyczącymi kultury, turystyki i promocji Gminy. Stale współpracuje  
z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie naszej Gminy, powiatu  
i województwa. W związki z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w imprezach 
zorganizowanych przez Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,  
w 2020 roku wzięło udział około 1 200 osób. 
 
Działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie. 
 
         Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  im. Adeli Nawrot w Bodzentynie obejmuje 
swoją działalnością miasto i gminę Bodzentyn. Służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi 
kultury a także zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa. 
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności 
informacyjno – bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej. 
  Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 23251 książek. 
Księgozbiór stanowi literatura piękna dla dorosłych i dzieci, 
literatura popularno – naukowa, wydawnictwa informacyjne  
z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego 
regionu. W 2020 roku zakupiono 1149 książek (w tym: dla dzieci  
i młodzieży 699 książki.). Zakupu za kwotę 19 850,63 zł 

Księgozbiór biblioteki  

23 251 książek,  
z tego 1149 

zakupiono w 2020 roku  
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dokonano ze środków własnych oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 W 2020 roku w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w 2020 
roku ogółem zarejestrowano 565 czytelników. Poniższa tabela przedstawia liczbę 
czytelników z podziałem na wiek i zawód.   
 

 
Tabela 12. Czytelnicy Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie z podziałem na wiek. 

Przedział wiekowy Liczba czytelników 

do lat 5 83 

6 – 12 lat 124 

13 – 15 lat 28 

16 – 19 lat 37 

20 – 24 lat 30 

25 – 44 lat 155 

45 – 60 lat 51 

powyżej 60 lat 57 

Ogółem 565 

 
Tabela 13. Czytelnicy Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie z podziałem na wykonywany zawód/status. 

Zawód/status Liczba czytelników 

Robotnicy 26 

Rolnicy 13 

Pracownicy umysłowi 68 

Młodzież ucząca się 282 

Niezatrudnieni 102 

Studenci 21 

Inni 53 

Ogółem 565 

 W 2020 r. na zewnątrz wypożyczono 7985 książek. Do lat 15 wypożyczono 2297 
książek. Biblioteka dysponuje zgromadzonym księgozbiorem podręcznym do korzystania 
na  miejscu - encyklopedie, poradniki, słowniki, informatory, książki naukowe z różnych 
dziedzin wiedzy. Z księgozbioru podręcznego skorzystało ogólnie 133 czytelników, 
udostępniono im 232 woluminów. Biblioteka prowadzi również czytelnię komputerową. 
Do tego celu przeznaczone  jest 10  komputerów z  podłączeniem do Internetu. Internet  
w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem.  Służy on  jako źródło informacji   popularno -  
naukowej z której skorzystało 135 czytelników. 
 Biblioteka prenumeruje 8 tytułów czasopism, wśród których są: dzienniki, tygodniki 
i miesięczniki z których można korzystać na miejscu a także wypożyczać je na zewnątrz. 
Oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek, biblioteka prowadzi 
także działalność kulturalno – oświatową, która ma na celu promowanie książki  
i czytelnictwa wśród wszystkich mieszkańców. W związku z tym organizujemy różne formy 
pracy z czytelnikiem, a także współorganizujemy imprezy, spotkania, koncerty. 
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Ważniejsze akcje i imprezy czytelniczych w 2020 r.:   
Teatrzyk „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”- dla dzieci z Przedszkola  
w Bodzentynie oraz z Przedszkola we Wzdole Rządowym, Narodowe czytanie „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego - ogólnopolski projekt (współorganizatorzy: Samorząd Miasta  
i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie) „Cała 
Polska czyta dzieciom" - ogólnopolska akcja, Dyskusyjny Klub Książki - ogólnopolski projekt 
Instytutu Książki, Spotkanie autorskie on-line organizowane przez WBP Kielce w ramach 
DKK – Ewa Cielesz, Agnieszka Frączek, Marcel Woźniak "Mała Książka - Wielki Człowiek"- 
ogólnopolski projekt Instytutu Książki dla dzieci 3-6 lat, 
Ferie w Bibliotece i Bal Karnawałowy - zajęcia dla dzieci (współorganizatorzy: Samorząd 
Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie), 
Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Święty Mikołaj – jaki on jest?” (współorganizatorzy: 
Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie). Ogółem odbyło się 14 spotkań, w których wzięło udział 525 osób. 
 W 2020 r. z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 
nowości  wydawniczych  Programu Promocja Czytelnictwa Priorytet 1, biblioteka otrzymała  
5 500,00 zł, z których zakupiono 233 książek. Ogółem na zakup książek w 2020 r. biblioteka 
przeznaczyła 19 850,63 zł. 
 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w wydarzeniach kulturalnych 
zorganizowanych przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie od marca 2020 r. organizacja imprez masowych była niemożliwa,  
a organizacja zajęć utrudniona. Ilość osób mogących brać udział w wydarzeniach była 
mocno ograniczona.   
 

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

 Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie realizującą zadania 
związane z gospodarką odpadami jest Referat Rozwoju Gminy i  Ochrony Środowiska. 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach 
nałożyła na Gminy obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet 
uchwał podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na 
podstawie której naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, celem ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku z funkcjonowaniem systemu 
odpadowego. 
 W 2020 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła nowe uchwały:  
Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.02.2020  w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn Uchwała 
Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.02.2020 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.  Uchwała Nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10.06.2020 
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w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XXIX/234/2020 Rady Miejskiej  
w Bodzentynie z dnia 10.06.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
 Rada Miejska w Bodzentynie w pierwszym półroczu 2020 roku ustaliła, że metodą 
naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłata naliczana od 
wielkości gospodarstwa domowego. W drugim półroczu 2020 roku Rada Miejska dokonała 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w ten sposób, 
że stanowi ona iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
ustalonej stawki opłaty.  
 W roku 2020 obowiązywały stawki opłat przyjęte uchwałami: 
W pierwszym półroczu 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn realizowana była 
uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. ws. zmiany 
uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty, wedle której  ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  
w sposób selektywny : 

 gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 30,00 zł 
 gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 52,00 zł 
 gospodarstwo domowe 3 – osobowe – 64,00 zł 
 gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe – 80,00 zł                    

ustalono również miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny :   

 gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 15,00 zł 
 gospodarstwo domowe 2 – osobowe – 26,00 zł 
 gospodarstwo domowe 3 – osobowe – 32,00 zł 
 gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe – 40,00 zł. 

 Natomiast w drugim półroczu realizowana była uchwała Nr XXIX/235/2020 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 czerwca 2020 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, wedle której 
ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 
15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 45,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej nieruchomość.  
 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 
Bodzentyn w 2020 roku objętych było ogółem 2818 nieruchomości i 9086 osób tam 
zamieszkujących. Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę osób 
zamieszkujących daną nieruchomość i sposób zbierania odpadów. Sposób i częstotliwość 
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odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami odbywał się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Bodzentyn. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie 
kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, tj.: koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 
oraz obsługi administracyjnej systemu. 
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzentynie zmienił 
lokalizację ze względu na prace remontowe i modernizację oczyszczalni ścieków  
w Bodzentynie. Do czasu powstania stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na terenie wydzielonym z „placu targowego” w Bodzentynie, 
funkcjonował mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zbiórki 
odpadów odbywały się na zgłoszenie ustne bądź telefoniczne do referatu Rozwoju Gminy 
i Ochrony Środowiska. Terminy ich organizowania były zależne od ilości zgłoszeń 
mieszkańców. Zgodnie z umową odbiór „u źródła” odpadów wielkogabarytowych  
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się raz na 6 miesięcy zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. PSZOK nie przyjmował 
odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane 
posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności 
Regulowanej. 
 W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości  zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie realizowane były 
przez firmę „EKOM” Maciejczyk Sp. J z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29, która 
została wybrana w trybie przetargu  nieograniczonego a w okresie od 01.07.2020 r. do 
31.12.2020 r. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych był realizowany przez firmę „Eneris” Surowce S.A, ul. Zagnańska 232a, 25-
563 Kielce, wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast zagospodarowanie 
odpadów było realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o 
Promnik, ul. Świętej Tekli 62, 26-067 Strawczyn. 
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania:  
Leśna Stara Wieś 1 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 40 m2 i 65 m2, 
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 105 m2), 
Stara Wieś 30 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 50,5 m2, 50,5 m2 łączna 
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 101 m2,  
Bodzentyn, Wolności 6 – w budynku znajduje się 2  mieszkania, o powierzchni 28 m2, 56,7 
m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 84,7 m2. 
Łącznie w zasobie Gminy na dzień 1 stycznia 2020 r., znajdowało się 6 mieszkań. Na dzień 
31 grudnia 2020 r. liczba ta nie uległa zmianie. 
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POMOC SPOŁECZNA 

  

Pomoc społeczna jest instytucją  polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  
w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie jest wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania pomocy 
społecznej na terenie Gminy Bodzentyn, a zakres jego działania określony jest 
szczegółowo w Statucie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej   
w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019r. Pracę Ośrodka reguluje Ustawa o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
do tej ustawy. 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu: 
1) ubóstwa, 
2) sieroctwa, 
3) bezdomności, 
4) bezrobocia, 
5) niepełnosprawności, 
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
7) przemocy w rodzinie, 
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo - wychowawcze, 
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
13) alkoholizmu lub narkomanii, 
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Poniższa tabela obrazuje działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bodzentynie w 2020 r.  
 
Tabela 14.  Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie  
w 2020 r.  
 

Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bodzentynie w 2020 r. 

Dane za rok 2020 

Liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenia 

482 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

500+ 

2115 
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Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

300+ 

1355 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

rodzinne 

863 

Liczba osób długotrwale korzystających z 

pomocy 

288 

Liczba osób którym udzielono pomocy w formie 

pobytu w domu pomocy społecznej 

25 

Liczba osób którym udzielono pomocy w formie 

usług opiekuńczych 

22 oraz 1 -specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

Liczba rodzin objętych asystą rodzinną 15 

Liczba osób bezdomnych, których miejscem 

przebywania jest Gmina 

6 

Prowadzenie świetlic środowiskowo-

socjoterapeutycznych 

4 świetlice, liczba uczestników -53 

Stopa bezrobocia na koniec 2020 roku 

Ogółem- 523 

Kobiety- 252 

Mężczyźni- 271 

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem Brak danych 

Główne przyczyny udzielania świadczeń 

Ubóstwo - 120 

Bezrobocie - 136 

Długotrwała lub ciężka choroba - 130 

Niepełnosprawność - 102 

Karta Dużej Rodziny 
Liczba wydanych kart - 138 (karty 

tradycyjne), 37 (karty elektroniczne, 

Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

133 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

1) Podniesienie poziomu życia mieszkańców 

Gminy, uniezależnienie ich od pomocy 

społecznej (m.in. podnoszenie standardów 

obsługi ludności w zakresie ochrony 

zdrowia, udzielanie pomocy, podnoszenie 

kompetencji pracowników, pomoc w 

tworzeniu i funkcjonowaniu  organizacji 

pozarządowych oraz  ich wspieranie, 

bezpłatne porady prawne); 
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- dystrybucja żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, dla 800 osób (39 765,4 kg). 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

beneficjentów pomocy społecznej: 

realizacja projektu systemowego pod 

nazwą „Aktywny start szansą na sukces. 

Aktywizacja społeczno- zawodowa  

w Gminie Bodzentyn”, którego celem jest 

integracja społeczno-zawodowa 42 osób, w 

roku 2020 zrekrutowano i udzielono 

wsparcia dla grupy 23 osoby, które podjęły 

kursy zawodowe; 20 osób rekrutowanych w 

r.2019 ukończyło kursy zawodowe, 13 osób 

odbyło staże zawodowe, 4 osoby podjęły 

zatrudnienie. 

2) Zminimalizowanie zagrożeń patologiami 

społecznymi, wsparcie rodzin  

w rozwiązywaniu problemów, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

(m.in. prowadzenie profilaktycznej 

działalności w zakresie uzależnień  

w szczególności dla dzieci i młodzieży- 

ograniczona z uwagi na stan zagrożenia 

epidemicznego), udzielanie poradnictwa 

psychologicznego i prawnego dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie) 

3) Pomoc osobom starszym  

i niepełnosprawnym (m.in. działalność 

Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy 

Bodzentyn w Celinach – 28 uczestników; 

wsparcie działalności Klubu Seniora   

w Bodzentynie (I kwartał) – 25 uczestników; 

rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych- 

16 osób, usługi opiekuńcze (23 środowiska);  

- realizacja projektu "Centrum Usług – 

współpraca na rzecz społeczności lokalnej"- 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

tj. praca Asystenta osoby 

niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, 

teleopieka, poradnictwo psychologiczne  

i logopedyczne, rehabilitacja; 

- realizacja Programu „Opieka 

Wytchnieniowa” - edycja 2020 - 2 osoby; 

- realizacja programu „Usługi opiekuńcze 
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dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 

- 3 osoby. 

4) Rozwój dzieci i młodzieży, dobre warunki 

kształcenia (m.in. rozwój edukacji 

przedszkolnej, zajęć pozalekcyjnych, 

działalność świetlic szkolnych i wspieranie 

działalności szkolnych klubów sportowych,, 

działalność świetlic środowiskowo-

socjoterapeutycznych - 53 uczestników). 

5) Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu  

organizacji pozarządowych oraz ich 

wspieranie; opracowanie programu  

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 - finansowanie działalności Punktów 

Konsultacyjnych w Bodzentynie i w Starej 

Wsi -  prowadzących zajęcia profilaktyczno – 

motywacyjno - edukacyjne dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin 

- finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

- realizacja programów profilaktycznych  

w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży (ograniczona z uwagi na stan 

zagrożenia epidemicznego), 

-Podejmowanie przez Komisję czynności 

zmierzających do orzekania wobec osób 

uzależnionych obowiązku leczenia 

odwykowego - 51 wniosków. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Ograniczona z uwagi na stan zagrożenia 

epidemicznego. Edukacja dzieci i młodzieży 

w zakresie zagrożeń wynikających ze 

spożywania środków odurzających  

i narkotyków – spotkania  nt. szkodliwości 

dopalaczy i narkotyków prowadzone przez 

dzielnicowych Komisariatu Policji  

w Bodzentynie w szkołach na terenie Gminy 

Bodzentyn: 
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INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 

1) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej w Bodzentynie Nr XIII/92/2016 z dnia 27 października 2016 r. Niniejszy dokument 
został zmieniony Zarządzeniem nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 
15.09.2017r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn. Ponadto Plan został zmieniony Uchwałą  
nr XVI/110/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia 
i wdrażania „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn” oraz 
uchwałą nr XXVI/210/2020 z dnia 17.04.2020r. w sprawie przyjęcia i wdrażania „Aneksu nr 2 
do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn wyznacza główny cel strategiczny: 
wysoka jakość życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 
oraz ograniczenie zużycia energii końcowej we wszystkich sektorach.  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
ograniczenie zużycia energii finalnej o 2 658,69 MWh, co stanowi 1,71% względem roku 
bazowego; 
redukcja emisji CO2 o 1 805,58 Mg, co stanowi 3,79% względem roku bazowego; 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o ok. 1 040 MWh, co stanowi 0,27% 
względem roku bazowego; 
redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych: 
redukcja emisji pyłu PM10 o 2,15 Mg; 
redukcja emisji pyłu PM2,5 o 1,92 Mg; 
redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,003 kg; 
redukcja emisji NOx 1,51 Mg; 
redukcja emisji SO2 8,61 Mg. 
Od dnia 24 lipca 2020 roku obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego uchwała Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na terenie 
województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym 
celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem 
stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do 
osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM 2,5 oraz 
kancerogennego benzo(a)pirenu.  
 

2) „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta  
i Gminy Bodzentyn w 2020 roku”. 

Gmina Bodzentyn w 2020 r. brała aktywny udział w działaniach mających na celu likwidację 
wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
Miasta i Gminy Bodzentyn. W roku 2016 Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę Nr 
XIII/91/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2016 r.  
w sprawie ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032” dla 
Gminy Bodzentyn.   
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Gmina Bodzentyn otrzymała 100% dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Program 
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 
roku” na podstawie umowy NR 3109/20 z dnia 09.07.2020r. zawartej z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.                       
Na realizację niniejszego „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  
z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 roku” przyznano dofinansowanie w kwocie  
80.216,41 zł na którą składają się środki: 
WFOŚiGW w Kielcach 40.108,21 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania, 
NFOŚiGW w Warszawie 40.108,20 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.              
Stosowanie do złożonych wniosków przez mieszkańców, właścicieli i użytkowników  
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn, Wykonawca zrealizował  
prace, które obejmowały: odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz  
z załadunkiem oraz transportem i ich unieszkodliwianiem na składowisku odpadów 
niebezpiecznych w Kraśniku (Gmina Kraśnik).  
Wykonawca Firma HUBER Wieczorek Hubert ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska wybrana 
w drodze ogłoszonego zapytania ofertowego zrealizowała  przedmiotowe zadanie dla 112 
właścicieli nieruchomości.  
W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny 
polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 255,063 Mg.  
 

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Gmina Bodzentyn corocznie realizuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
i zapobieganiu bezdomności. W wyniku realizacji Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności przyjętego uchwałą Nr XXVI/209/2020 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17 kwietnia 2020 r. wykonano następujące zadania: 
Psy odłowione w 2020 roku  – 47 sztuk do schroniska dla zwierząt – firma „BAROS”; 
Ograniczanie populacji zwierząt gospodarskich - Gabinet „Duże i małe zwierzęta” – Piotr 
Świderski: 
- sterylizacja - 40 suk,  
- sterylizacja - 15 kotek. 
 

4) „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 2020-2035”. 
 

Miasto i Gmina Bodzentyn posiada przyjęte uchwałą Nr XXI/163/2019 z dnia 20 grudnia 
2019r. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Bodzentyn – opracowane na lata 2020-2035”. Dokument zawiera informacje 
na temat przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych oraz możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.  
Do takich zadań można zaliczyć: modernizacje źródeł ciepła z obniżeniem wskaźników 
zanieczyszczeń, energooszczędne oświetlenie uliczne, rozwój odnawialnych źródeł 
energii. 
 

5) Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023. 
 

Zgodnie z zapisami „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”, który 
został przyjęty Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 28 listopada 
2016, Program co najmniej raz w roku powinien być analizowany pod kątem postępu w jego 
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realizacji. Podobniej jak w latach poprzednich, analiza realizacji zadań inwestycyjnych  
i projektów jest dokonana zgodnie z numeracją projektów przedstawionych w Programie 
według sfer na jakie oddziałują, tj. społeczne, gospodarcze, środowiskowe, funkcjonalno-
przestrzenne i techniczne oraz w podziale na podobszary rewitalizacji tzn. Bodzentyn  
i Psary-Starą Wieś. Niektóre z projektów podzielone są na zadania. 
Projekty podstawowe realizowane w 2020 r. na terenie Bodzentyna: 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 
 
Projekt nr 1: Rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie 
Zadanie 1 „Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego”. W 2020 roku 
odbył się nabór do klasy policyjnej. Pozostałe nabory zostały ogłoszone jednak nie było 
chętnych uczniów. 
Zadanie 2: „Współpraca z zakładami pracy z terenu Gminy Bodzentyn”. Współpraca nie 
została nawiązana, brak chętnych do zawodowych kierunków kształcenia. 
Zadanie 3: „Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy”: 
Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie, Towarzystwem Przyjaciół 
Bodzentyna, ULKS Jodła Bodzentyn - współpraca kontynuowana.  
Zadanie 4: „Poprawa bazy dydaktycznej szkoły”: w 2020r nie realizowano zadania. 
 
Projekt nr 2: Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Bodzentynie  
W 2020 nie były realizowane zajęcia dodatkowe finansowane ze środków zewnętrznych 
(projekt „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w Bodzentynie” 
zakończył się w 2018r.). 
 
Projekt nr 3: Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją 
Projekt zrealizowany (trwał od września 2016 do czerwca 2018.). W 2019r. gimnazjum 
zostało wygaszone.  
 
Projekt nr 4: Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na terenie miasta 
Świetlica taka powstała w budynku SP w Bodzentynie w ramach projektu finansowanego 
z RPOWŚ, który realizowany był w latach 2017-2018. W celu zachowania trwałości projektu 
świetlica  funkcjonowała również w 2020r., korzystało z niej 8 osób.  
 
Projekt 5: Organizacja imprez kulturalnych na podobszarze rewitalizacji  
Z uwagi na pandemię organizacja imprez w 2020r. była znacznie ograniczona. 
Organizowane były jednak: Orszak Trzech Króli, XXVII Marsz Szlakiem Powstańców 
Styczniowych, Koncert Kolęd i Pastorałek, Bal karnawałowy dla najmłodszych,  
V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych – zdalny, Uroczystości 11 listopada. 
 
Projekt 6: Tkactwo świętokrzyskie jako element kultywowania tradycji na podobszarze 
rewitalizacji  
W 2020 r. Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki zrealizowały projekt "Krajobraz w paski" 
ze Stowarzyszeniem Kuźniczy Krąg z Suchedniowa. Podpisały umowę partnerską na 
przejazdy Szlakiem "Góry z Natury". Przeprowadziły wiele ciekawych warsztatów, 
pokazów, uczestniczyły w konkursach kulinarnych. 
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Projekt 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez propagowanie działalności zespołów 
folklorystycznych 
Projekt ten był planowany do realizacji przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy 
promujące kulturę ludową. W 2020r. Miejsko-Gminny Centrum Kultury i Turystyki  
w Bodzentynie pozyskało środki na realizację projektu pn. „Strefa melomana”. W ramach 
realizacji projektu zostaną zorganizowane zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, nauka 
gry na akordeonie dla dzieci i młodzieży oraz dla osób 50+ dwa spotkania przedstawiające 
muzykę poważną.  
 
Projekt 8: Przebudowa dawnej organistówki na Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych  
W 2020r. nie było podejmowanych działań inwestycyjnych.  
 
Projekt 9: Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 
Z uwagi na wymagania Programu dot. warunków technicznych obiektów, w których 
miałyby powstać domy „Senior-WIGOR” projekt nie jest realizowany, ale w organistówce 
działa Klub Seniora. Przez pierwsze 3 miesiące 2020r. korzystało z niego 18 osób. 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej: 
 
 
 
Projekt 10: Rewitalizacja „małej targowicy” 
Jest elementem wniosku pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, który będzie 
realizowany w ramach RPOWŚ Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
We wrześniu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę placu targowego przy ul. Kościelnej.  
 
Projekt 11: Bodzentyński jarmark rzemiosła  
Planowany jest tu zakup drewnianych przenośnych kramów, co zostało uwzględnione we 
wniosku pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” jako działania realizowane przez 
partnera tj. M-GCKiT. 
 
Projekt 12: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z instalacją 
OZE. 
Wśród 4 zadań tu wymienionych pozostała do realizacji „Termomodernizacja budynku po 
dawnej lecznicy zwierząt przy ul. Wolności”, która jest elementem wniosku pn. 
„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Pozostałe budynki użyteczności publicznej tj. 
Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, budynek Urzędu i PUK zostały poddane 
termomodernizacji w 2018r. 
 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
Projekt 13: Rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie z pozostałościami Pałacu 
biskupów krakowskich wraz z przystosowaniem dla zwiedzających  
Projekt, którego Gmina Bodzentyn jest partnerem, jest realizowany przez Związek Gmin 
Gór Świętokrzyskich w ramach wniosku pn. „Śladami kultury benedyktyńskiej”. W 2020r. 
przeprowadzono badania archeologiczne wraz z wykonaniem opinii geotechnicznej, 
wykonano ekspertyzę techniczną murów, ogłoszono opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
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Projekt 14: Poprawa estetyki miasta i funkcjonalności przestrzeni publicznej  
Wśród 9 zadań tu wymienionych 2 są elementem wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn 
– etap II” tj. Zadanie 2 „Remont stawów biskupich (odmulenie, karczowanie drzew na 
skarpach i koronie grobli)”, Zadanie 6: „Budowa amfiteatru przy gimnazjum”. W lutym 
2020r. uzyskano pozwolenie na budowę amfiteatru, zaś w grudniu złożono wniosek  
o pozwolenie na budowę kładki i przebudowę stawów. W ramach zadania 3: 
„Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej  
i Suchedniowskiej” dokonano renowacji cokołu przy pomniku.  
 
Projekt 15: Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarze rewitalizacji  
We wrześniu 2020 uzyskano pozwolenie na budowę dot. przebudowy ul. Langiewicza  
i Kościelnej, które będą realizowane w ramach wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – 
etap II”. Kontynuowane były prace projektowe przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Pasieka.  
 
Projekt 16: Budowa i modernizacja parkingów na podobszarze rewitalizacji  
Jedno z 3 zdań wymienionych w Programie tj. budowa parkingu przy ul. Kościelnej jest 
elementem wniosku „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. We wrześniu 2020 
uzyskano pozwolenie na budowę parkingu.  
 
Projekt 17: Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej  
i turystycznej na terenie miasta 
Wśród zadań wymienionych w Programie jest m.in. Zadanie 4 „Zagospodarowanie działki 
przy ul. Straży Pożarnej” (miejsce rekreacji i wypoczynku wyposażone m.in. w elementy 
placu zabaw i małej architektury, zieleń, itp.). Zadanie to było elementem wniosku 
„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. W 2020r. kolejny raz strona postępowania 
odwołała się od decyzji lokalizacji celu publicznego. Aby nie przedłużać terminu złożenia 
kompletnego wniosku o dofinansowanie z RPOWŚ, Gmina wyłączyła to zadanie z wniosku. 
Inwestycja ta będzie realizowana w terminie późniejszym, po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. Na Zadanie 6 „Modernizacja budynku Gimnazjum w Bodzentynie” w 2020r. 
Gmina złożyła wniosek do RPOWŚ dot. termomodernizacji budynku, montażu pomp ciepła 
i instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany oświetlenia. Wniosek jest w trakcie oceny. 
 
Projekt 18: Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta  
Spośród 8 zadań wskazanych w tym projekcie część jest elementem wniosku 
„Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Uwzględniono w nim monitoring miasta przy 
realizacji nowych inwestycji oraz budowę fragmentu chodnika na ul. Wolności. W 2020r. 
dokonano zgłoszenia dot. przebudowy drogi wraz z przebudową rowu ziemnego i budową 
wodociągu w ul. Wolności.  
 
Projekt 19: Ochrona dziedzictwa kulturowego Bodzentyna  
Zadanie 1 „Renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym..”. W 2020 r. 
dokończono renowację nagrobka Franciszka Majewskiego. Całkowicie odrestaurowano 
pomniki: Stefana Kudlińskiego l. 22 - zmarłego w 1922r legionisty, Władysława Wacińskiego 
l. 23 nauczyciela Szkoły Powszechnej zmarłego w 1939 roku, ks. Michała Wójcika l. 56 - 
Dziekana i Proboszcza Bodzentyna zmarłego w 1944r. Ponownie odnowiono pomnik  
ks. Michała Karcza, przy którym jest ołtarz na cmentarzu. Działania te koordynowane były 
przez Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna. 
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W ramach innego zadania „Renowacja zabytkowych pomników, figurek i krzyży na 
podobszarze rewitalizacji” w 2020r.  Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin 
i Podgórza pozyskało środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach na konserwację figury NMP zlokalizowanej na skarpie przy urzędzie 
Gminy. Całość została odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków 
atmosferycznych. Z pieniędzy zebranych przez Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna w 
czasie kwest częściowo wykonano prace konserwatorskie i odwrócono krzyż przy figurze 
Sajeckich przy ulicy Opatowskiej przy skręcie do Sieradowic. 
 
Projekt 20: Uczytelnienie murów miejskich 
W 2020r. nie podejmowano działań. 
 

Projekty rewitalizacyjne w sferze technicznej: 
Projekt 21: Adaptacja budynku OSP na potrzeby MGCKiT  
Projekt, którego Gmina Bodzentyn jest partnerem, jest realizowany przez ZGGŚ. W 2020r. 
trwały roboty budowlane dot. przebudowy i modernizacji budynku.  
 
Projekt 22: Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie  
W ośrodku zdrowia dokonano remontu pomieszczeń pracowni fizjoterapii, wymieniono 
szafkę wlewową oleju opałowego, dokonano remontu rurociągu głównego ZWU oraz 
instalacji zasilania głównego ZWU wraz z montażem stacji uzdatniania wody w budynku 
ośrodka. Wyremontowaną pracownię fizjoterapii doposażono w stoły rehabilitacyjne, 
szyny CPM do stawu barkowego, rekuperatory ścienne. Na potrzeby ośrodka zakupiono 
także sprzęt telefoniczny oraz komputerowy wraz z oprogramowaniem. 
 
Projekt 23: Adaptacja budynku starej wozowni na terenowy obiekt edukacyjny 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze ścieżką i edukacyjnym placem zabaw.  
W 2020r. nie podejmowano działań. 
Projekt 24: Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn  
W ubiegłym roku w ramach programu „Zdalna Szkoła” zakupiono dla nauczycieli 19 
laptopów wraz z oprogramowaniem, a z programu „Zdalna Szkoła +” 12 laptopów dla 
uczniów.  
Projekty podstawowe realizowane w 2020 r. na terenie Psar-Starej Wsi: 

Projekty rewitalizacyjne w sferze społecznej: 
Projekt 1: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania 
uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi 
W 2020 r. kontynuowany był projekt unijny pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich  
z terenu Gminy Bodzentyn”, w ramach którego prowadzono następujące zajęcia 
dodatkowe: „Językowe grywalizacje- nowatorskie zajęcia z języka angielskiego”; 
„Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach 
prowadzonych w oparciu o grywalizacje”. Dla nauczycieli biorących udział w projekcie 
prowadzono szkolenia:  „Grywalizacja i Escape room w szkole – profesjonalne innowacje”, 
„Techniki motywowania uczniów – umiejętność uczenia się drogą do sukcesu ucznia”, 
„Praca z zespołem o dużej różnorodności w edukacji włączającej”. Zakupiono też meble 
szkolne tj. krzesła 20 szt. i stoliki 10 szt., monitory interaktywne 2 szt., oprogramowanie 
multimedialne do zajęć z j. angielskiego oraz przyrody.   
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Dla SP w Psarach w ubiegłym roku w ramach programu „Zdalna Szkoła” zakupiono dla 
nauczycieli 5 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 4  laptopy dla uczniów z programu 
„Zdalna Szkoła +”. 

Projekty rewitalizacyjne w sferze gospodarczej: 
 
Projekt 2: Powstawanie gospodarstw agroturystycznych 
W 2020r. nie zarejestrowało się żadne nowe gospodarstwo agroturystyczne.  

Projekty rewitalizacyjne w sferze środowiskowej: 
 
Projekt 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
Zrealizowano w 2018r. 

Projekty rewitalizacyjne w sferze funkcjonalno-przestrzennej: 
 
Projekt 4: Zagospodarowanie terenu „Żeromszczyzny” 
W 2020r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia placu „Żeromszczyzny”. 
 
Projekt 5: Budowa ścieżki rowerowej łączącej Św. Katarzynę i Psary – Starą Wieś 
Ścieżka rowerowa ma być fragmentem trasy rowerowej od Świętej Katarzyny do Wykusu, 
zgłoszonej do „Opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej i wykonania Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich” realizowanej 
przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.   
 
Projekt 6: Modernizacja drogi gminnej łączącej Św. Katarzynę z sołectwem Psary-Stara 
Wieś 
W 2020r. złożono wniosek do Starostwa na przebudowę odcinka drogi, jednak bez 
powodzenia. 
 
Projekt 7: Budowa chodnika od granicy z miastem Bodzentyn przez całe sołectwo Psary-
Stara Wieś wzdłuż drogi powiatowej.  
W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. W 2020 r. wniosek znalazł się na liście zadań rekomendowanych do 
dofinansowania, jednakże beneficjent środków, tj. Powiat Kielecki, zrezygnował z realizacji 
zadania. 
 
Projekty uzupełniające realizowane w 2020r. w Bodzentynie: 
Spośród 11 projektów uzupełniających wyszczególnionych w Programie Rewitalizacji w 2020r. 
realizowane były: 
- zdrowotne programy profilaktyczne:  
bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób 60+ (w 2020r. zaszczepiono 69 osób z całej Gminy, 
z czego w ośrodku zdrowie w Bodzentynie 39 osób),   
Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS – projekt pn.: 
„Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w Polsce południowo-
wschodniej”  - przebadano 38 osób, 
Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi - projekt pn.: „Twój świadomy wybór – program 
profilaktyki nowotworów głowy i szyi” - przebadano 6 osób. 

- pracownicy MGCKiT wzięli udział w szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej;  
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- w ramach rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży na początku ubiegłego roku 
organizowane były zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach klawiszowych)  
i plastyczne prowadzone w MGCKiT. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich organizował 
projekty ekologiczne dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach, w których brali 
udział również uczniowie z Bodzentyna;  
- w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020r. zakupiono sprzęt dla OSP Bodzentyn; 
- wpisany do Programu Rewitalizacji projekt „Modernizacja i adaptacja budynku 
nieukończonego internatu przy ul. Wolności” realizowany jest przez podmiot prywatny.  
W 2019r. w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego podpisane 
zostały 2 umowy o dofinansowanie projektów, które miały być realizowane w latach 
2020/21 tj. „Utworzenie przedszkola w Bodzentynie” i „Utworzenie żłobka  
w Bodzentynie”. Z uwagi na COVID realizacja projektów została jednak przesunięta na lata 
2021-2023; 
- wdrażany był Program usuwania azbestu, finansowany przez WFOŚiGW i NFOŚiGW.  
W 2020r. z terenu Bodzentyna odebrano azbest od 11 gospodarstw w ilości 1.611 m2; 
- wśród projektów uzupełniających znajduje się również Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, którego realizatorem jest 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. W roku ubiegłym trwały roboty 
budowlane związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Bodzentynie 
(POiŚ), prowadzono roboty dot. rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody przy  
ul. Opatowskiej (POiŚ) oraz wykonano i podłączono studnie głębinowe dla SUW  
w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej i Suchedniowskiej, jak też wyremontowano istniejącą 
studnię SUW na ul. Suchedniowskiej (WFOŚiGW).  
Projekty uzupełniające realizowane w 2020r. w Psarach-Starej Wsi: 
Wśród projektów uzupełniających, które były realizowane w sołectwie Psary-Stara Wieś  
w 2020r. to:  
- „Wdrażanie Programu usuwania azbestu z terenu sołectwa Psary-Star Wieś”. W 2020r. 
usunięto tu 1.234 m2 azbestu od 5 gospodarstw. 
Wśród innych działań realizowanych w 2020r. na terenie Psar-Starej Wsi, a które nie były 
ujęte w Programie Rewitalizacji to: 
-  wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy Szkole Podstawowej (uzyskano pozwolenie na budowę 18.11.2020 r.); 
- przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie szkoły (wykonano w 2020r.). 

6. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2019-
2022 z perspektywą do roku 2026 (stan na 2020 rok). 

 Miasto i Gmina Bodzentyn posiada przyjęty uchwałą Nr XVIII/138/2019 z dnia  
26 września 2019 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 
2019-2022 z perspektywą do roku 2026”. Celem strategicznym dokumentu jest 
zrównoważony rozwój gminy Bodzentyn wpływający na poprawę jakości środowiska  
i dążący do zachowania tutejszych obszarów chronionych. W Programie wskazano główne 
kierunki działań dla poszczególnych elementów w celu poprawy jakości środowiska.  
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Tabela 15. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 
2019-2022 z perspektywą do roku 2026 (stan na 2020 rok). 
 

L.p. Nazwa zadania Stan na 31.12.2020 r. 

1 2 3 

1. 

Cyfryzacja odczytu stanu 
liczników w Gminie 
Bodzentyn, poprzez zakup  
i montaż wodomierzy 
wyposażonych w moduły 
radiowe 

Zadanie zakończono dnia 30.11.2020 r. W wyniku realizacji zadania 100 % 
wodomierzy zostało wymienionych na nowoczesne z nadajnikami 
radiowymi. W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy są 
przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy w obiekcie w 
trakcie odczytu nie jest wymagana. Radiowy odczyt identyfikuje awarie, 
wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy, co umożliwia 
szybką reakcję dostawcy usług. 

2. 

„Uporządkowanie 
gospodarki wodno- 
ściekowej w Aglomeracji 
Bodzentyn” nr projektu 
POIS.02.03.00-00-0120/17 

1)" Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn" – 
Część I zamówienia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół-
Kolonia”: Wykonano dokumentację projektową, wykonano 4,1km kanałów 
sanitarnych. 
Część 2 zamówienia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, 
Parcelanci, Kamienna Góra”: Wykonano dokumentację projektową, 
wykonano 2,5 km kanałów sanitarnych. 
Cześć 3 zamówienia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka 
Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna”: 
Wykonano dokumentację projektową, wykonano 18 km kanałów 
sanitarnych. Zakończono budowę w msc. Dąbrowa Górna i uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Dąbrowa Górna. 
2) "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków  
w Bodzentynie"- kontynuacja robót budowlanych na wszystkich obiektach 
zaplanowanych do przebudowy lub modernizacji.  
3)" Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody  
w miejscowości Wzdół" – Zakończono roboty budowlane. Pozostały  
do realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne 
związane z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji.  
4) "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody 
Bodzentyn ul. Opatowska - Zakończono roboty budowlane. Pozostały do 
realizacji elementy wykończeniowe i procedury administracyjne związane 
z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji.  
5)"Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej": 
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Podłazy” oraz 
„Przebudowa przyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach” 
– budowę zakończono; 
- „Spięcie sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bodzentynie z msc. 
Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, Gmina Bodzentyn” 
– wykonano dokumentację projektową; 
- Przebudowa sieci wodociągowej w Bodzentynie w obrębie ul. 
Zadworskiej, ul. Suchedniowskiej, ul. Żeromskiego, ul. Kieleckiej i wymiana 
sieci kanalizacyjnej w Bodzentynie w obrębie ul. Kieleckiej – trwa etap 
opracowywania dokumentacji projektowej. 
6) „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (studniach betonowych) na 
istniejącej sieci wodociągowej” – trwa etap opracowywania dokumentacji 
projektowej. 
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3. 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej  
w aglomeracji Bodzentyn, 
przyłącza dla mieszkańców 

Zakończono budowę przyłączy w msc. Dąbrowa Górna. Trwają prace 
budowlane na przyłączach sanitarnych w msc. Wzdół Rządowy, Wiącka, 
Stara Wieś, Wzdół - Kolonia, Psary-Podłazy, Sieradowice Drugie, 
Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia.  

4. 

Wykonanie wraz  
z podłączeniem studni 
głębinowych dla SUW-ÓW  
w Bodzentynie  
ul. Opatowska  
i ul. Suchedniowska wraz  
z remontem istniejącej 
studni na SUW 
Suchedniowska 

Zadanie zakończono 31.08.2020 r. Każde ujęcie posiada dwie zamiennie 
pracujące studnie, zasilające Stacje Uzdatniania Wody. W przypadku ujęcia 
Suchedniowska dodatkowo nastąpiło zmodernizowanie starej studni 
zapewniające dostawę wody bez zaciągania mułu i piasku, co miało miejsce 
wcześniej przy zwiększonych rozbiorach. 

5. 

„Uzbrojenie” otworu 
studziennego nr 2  
na ujęciu wody „Wzdół” 
wraz z włączeniem do 
rurociągu 

Zadanie zakończono 17.02.2020 r. Ujęcie posiada dwie zamiennie pracujące 
studnie. 

6. 
Budowa wodociągu  
w ul. Spacerowej  
w Św. Katarzynie 

Wykonano I etap budowy sieci wodociągowej (156m). 

7. 

Uzupełnienia istniejącej 
sieci kanalizacyjnej  
na terenie Aglomeracji 
 Św. Katarzyna i Bodzentyn 
(opracowanie koncepcji 
uzupełnień i budowa) 

Wykonano dokumentację projektową uzupełnienia sieci kanalizacyjnej  
w miejscowościach: Psary Kąty, Wola Szczygiełkowa, Bodzentyn  
ul. Opatowska. 

8. 

Przebudowa wodociągu  
w rejonie  
ul. Świętokrzyskiej  
w Św. Katarzynie 

Wykonano częściowo dokumentację projektową. 

9. 

Modernizacja zestawu 
hydroforowego Celiny oraz 
komory redukcyjnej wraz  
z opomiarowaniem  
w celu poprawy 
zaopatrzenia w wodę 
miejscowości: Celiny,  
Podgórze, Dąbrowa Dolna  
i Wola Szczygiełkowa – 
 I etap 

Wykonano dokumentację projektową. Budowę zakończono w dniu 
20.07.2020 r. Zmodernizowano 63,4 m wodociągu, wraz z armaturą. 
Zamontowano nowy, dodatkowy zestaw hydroforowy, wraz  
z wyposażeniem – 1 kpl. 

10.  

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz  
z przyłączami w Św. 
Katarzynie ul. Grabowa, 
Jodłowa, Widokowa 
i część ul. Spacerowej 

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. 

11.  

Uzupełnienie istniejącej 
sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Bodzentyn 
(opracowanie koncepcji 
uzupełnień i budowa)  
– dla miejscowości Wilków  

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. 
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ul. Wrzosowa, połączenie 
Wilków ul. Stara Wieś oraz 
ul. Leśna 

12. 

Wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej 
(sieć kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami dla 
mieszkańców) dla 
miejscowości Wzdół 
Parcele 

Wykonano dokumentację projektową. 
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PODSUMOWANIE 

 

 Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Bodzentyn. Mamy 

nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych w przejrzysty sposób ukazał najważniejsze informacje związane 

z funkcjonowaniem naszej Gminy. Powyższy raport przedstawia stan podstawowych 

obszarów działalności Miasta i Gminy Bodzentyn i jest spojrzeniem na aktualną sytuację 

Gminy. 

 Miniony rok przyniósł wiele zmian na terenie Gminy Bodzentyn. Działania te nie 

byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza pracowników Urzędu, Radnych, 

Sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji pozarządowych, oraz przede wszystkim 

mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić w ich otoczeniu. Dziękujemy 

wszystkim za wsparcie, informacje i napływające wnioski, z których część została 

zrealizowana w 2020 roku, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych 

budżetach.  

 Dużym wyzwaniem było pogodzenie sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej 

z trwającą pandemią koronawirusa z realizacją ważnych inwestycji na terenie Gminy.   

 Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu 

życia mieszkańców, zapraszamy do debaty, wspólnych rozmów oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu sołectw. 

 Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie, zachęcamy do zapoznawania się  

z kolejnymi wersjami raportów, które prezentowane będą zgodnie z ustawą do końca maja 

każdego roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport opracowano na podstawie danych przekazanych przez Kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 
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